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   ::  البحثالبحث    مقدمةمقدمة
عـن   أو، التربية الفنية تعني التربية بمفهومها الواسع عن طريق ممارسـة الفن

أي كل مظاهر الفنون، فالتربية الفنية تقوم بدور هـام فـي حيـاة    ، الفن تعليمطريق 
تامـة دون   حريـة الفنية يستطيع الفرد أن يفكر وينـتج ب  اإلعمالالفرد، فعن طريق 

وهو بذلك يمارس عملية اإلبداع ويتفاعل مع الموضوع وخاماته وأدواته علـى  ، قيود
  .نحو يربي فيه اإلحساس بالجمال

واألشـياء المحيطـة بـالفرد     لعناصرالتربية الفنية على التناول الحسي ل تعتمد
وتعمل على أن يصل الفرد من خالل الرؤية البصرية المتعمقة ومن خـالل التأمـل   

تقدم للفرد سبل اكتساب المهـارات  فهي  ، والتدقيق في المشاهدة إلى التفكير اإلبداعي
دوات الهامة إلنتاج العمل ألساليب والخامات واألالالزمة إلبراز هذا التفكير وتمده با

وسيلة حسية هامة من وسائل المعرفة توازي غيرها مـن الوسـائل   ة ، كما أنها الفني
كما تعلـم طريقـة التفكيـر    ، العلمية التي يستطيع بها اإلنسان أن يصل إلى فهم بيئته

العلـوم المختلفـة   تـربط بـين   فهي ، العلمية وأساليب تطبيقها في الميادين المختلفة
فيستطيع المتعلم بها  أن يترجم بعض الحقائق والمفاهيم إلى أشـكال تسـهل عمليـة    

  . التعليم وتوضح الحقائق والمفاهيم المختلفة المراد تعلمها
ولذلك نالحظ أن لغة الشكل تعتمد على عناصر العمل الفني والتي يقـع عليهـا   

وهـذا  ، لتحقيق مضمونهالمناسب لفنه  نظر الفنان صاحب التكوين والتي يستلهم منها
لكل عنصر أو لكل فكرة خصائص ذاتية واسـتقاللية محـددة مـن خـالل      يعطي ما

  .محتويات العنصر الواحد التي تقم على وسيلة التعبير
تنبع من معناه الذي يعني ترتيب وتنظيم قوالب البناء الفني  مهمةوسيلة  فالشكل

له داللتها ويثرى العمل الفني بل يضيف عليـه   أن الشكل إلى إضافة، على نحو معين
  .التنظيم والثقل

هناك اختالف حقيقي في األشكال هذا االختالف ناجم عن توزع البشـرية   لكن
بين ثقافات متباينة ومتضادة هي وليدة حضارات إنسانية تتمدد عبر رقعة الجغرافيـا  

هذا التضـاد  ، ة والمعنويةفللحضارات مكوناتها المادي، ومدى الزمان اإلنساني بأكمله
  .جراء تكيفه مع البيئة المحلية واستثماره لها اإلنسانوالتباين صنعه 
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تطـورت  و ، أصبح العالم كقرية صغيرةفالعولمة هذا التضاد تقلص مع ظهور 
ـ  ، المفاهيم و تغيرت مسلمات العلم و تشعبت العلوم و التكنولوجيا زل المـدى  وأخت

عبر ثورة االتصاالت وانبثاق عصـر  ، ى نقطة الصفر ألزماني والمدى الجغرافي إل
فتحت أبصارنا على حقائق جديدة تالمسـت فيهـا األشـكال المتباينـة     ف اإلنترنت ،

المادي عن عالم  بالمعنىأو بين عالم متقدم  والمتضادة ليس فقط بين عالم غني وفقير
قائديـة كـل   ولكن تصادمت مجموعات من القيم والثوابت الفكريـة والع ، أخر متأخر

  .منها ينتمي إلى فضاءات حضارية مختلفة 
قدراتنا ومهاراتنا كـي نعـيش   لالعولمة هي تطويع من المفترض أن تكون  لكن

، وليس أن يكون هناك خلط بـين المفـاهيم    توازن يجمع في قبضتنا كل األضدادفي 
  .والقيم المتضادة 

ـ  ومن ل لمفهـوم األضـداد   هنا تشير الباحثة إلى ضرورة وأهمية التحديد الكام
وتطبيقه في الشكل، ألن اهللا  عز وجل خلق كل شيء بقدر ليوفر ظروف الحياة التي 

وشروط اختالف األقـوام  ، نعيشها على وجه األرض، و أوجد سبحانه مسببات الحياة
، الدنيوي فـي النعـيم و الشـدة     ارو ظروف االختب، و الشعوب عن بعضها البعض

   .الحياة في األرض ومن أسرارهاوالتباينات سنة  فاألضداد
علم الفيزياء قد ظهرت أهميتها في القرن في  ين نظرية القطبين المتضاد أن   

، السابع عشر الميالدي ، و ما نعرفه اليوم من علوم الذرة والكهرباء وااللكترونيـات 
وفي غيـر   الذرةو أن هناك قطبين متضادين في المغناطيس وفي الكهرباء وفي نواة 

 ويعـد  ،ناحية التطـور  ينحو ،اآلن ينهج نهجاً فكريا، و الفن  من ميادين العلوم ذلك
  . أصبح يتأثر منهجياً بالتفكير العلمي، ف المعاصرة اةمعادال يساوي الحي التطور

أيضاً حداثة  تبعته ، حديثاً وفكر ، بالقطع فكراً فنياً مغايراً أحدث العلمي فالفكر      
، بسبب التطور الصناعي في العصـر الحـديث   وذلك ، الفنية في التقنية والصياغة 

اتجاهـات   فظهرت ية ،الفن اتمثيراً  فنياً يؤثر على الرؤية الفنية واالتجاه فأصبحت
                                             .فنية غيرت من المفاهيم التقليدية السائدة ومن العرف الفني

وهـذا   ، فـي آن معـا   للعلمللواقع و قانونالتضاد هو ن ترى الباحثة أمن هنا 
الن  نظـر اليعني أن كل تضاد يعكسه الفن من شأنه أن يغذي العقل وان يشده إليـه  

  .  من التضاد أكثرالعقل ال يمكن لشيء أن يجتذبه 
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عيش تجربة اإلبداع فـي ظـروف هـذه الحيـاة     تمارس الفن وت هالباحث كما أن
لـك تتسـم بالمعاصـره     العصربتكر أعمال تحاكي تأن فالبد  ، لمتناقضةالمختلفة وا

وقد يهمـل قـيم أخـرى    ، الفعلية ألن كل عصر يتجه بفلسفته إلى تحقيق بعض القيم
مجمل القيم التـي   االعتبارولذلك عند التفكير في عمل خطه في مجال الفن يؤخذ في 

 ا،ألنها تضع بصـمته بالممارسة العملية في اإلنتاج المبتكر  وارتباطهتحاكي العصر، 
مما يؤكد لنـا أن الفـن لـيس    ،  بذلك وجه قضية يفه، الفني االواضحة على إبداعه

  .دائرة مغلقة بل بينها وبين العصر تداخال وتواصال وتناقضا في ان واحد
من هذا التصور تنطلق الباحثة في إعدادها لهـذا البحـث  بتوظيـف     وانطالقاً

وسوف تسعى الباحثة في دراسـتها  ، فنية معاصرةاألضداد في الشكل البتكار لوحات 
إلبراز األشكال المتضاده التـي   حثةمحاوله وسعياً من البا لهدفالحالية لتحقيق هذا ا

لكن سعياً إلى أنتاج وتقديم رؤية معاصرة ومبتكرة  ألعمال فنيـة  ، قد تكون معروفة
  .خاصة لها إبعادها   ومن أنتاج الباحثة 

  ::  بحثبحثالال  مشكلةمشكلة
 الدراسـات  والفنيـة    التربيـة من خالل اإلطالع على الدراسات في مجال               
لوحات تشكيلية  ابتكار محاولةالتشكيلي انحصرت مشكلة الدراسة في  فنبال بطةالمرت

 بتكـار إل، تجربـة ذاتيـة   إجراءتوظيف األضداد في الشكل و  خاللمن ،  معاصرة
  .اصرهلوحات تشكيلية تحمل تضاد شكلي برؤية مبتكرة ومع

  :تساؤالت البحث
  :التالي الرئيس السؤال في بحثها مشكلة الباحثة وتحدد

  البتكار لوحات فنية معاصرة ؟ الشكلتوظيف األضداد في  ما إمكانية
  :من السؤال الرئيس التساؤالت التالية ويتفرع

 مفهوم التوظيف في الفن التشكيلي ؟ ما - ١
 مفهوم األضداد في الفن التشكيلي ؟ ما - ٢
 ؟الفن التشكيلي  فيم الشكل مفهو ما - ٣
 ؟الفن التشكيلي  في االبتكار مفهوم ما - ٤
  ؟ التشكيليالفن  فيمفهوم المعاصرة  ما - ٥
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  ::  البحثالبحث  أھدافأھداف
  :مايلي يهدف البحث  -

 .الضوء على مفهوم التوظيف إلقاء - ١
 .مفهوم األضدادعلى الضوء  إلقاء  - ٢
 .الشكل على مفهوم الضوء إلقاء - ٣
 .كاراالبتمفهوم  على الضوء إلقاء  - ٤
إلى أسس عامة ومرنة لتنظيم العالقات البنائية  التوصلالدراسة إلى  تهدف - ٥

 .المتضادة داخل الشكل الفني في اللوحات التشكيلية المعاصرة
 .داخل اللوحة الفنية التشكيلية  تنوعال تحقيقاألضداد في الشكل ل توظيف - ٦
تشـكيلية   داخل الشكل لتحقيق منطلقات متضادةالعالقات البنائية ال صياغة - ٧

 .معاصرة
علـى عمليـة    يساعد كيفي  جذب انتباه المتلقى و ليسهماد التض توظيف - ٨

 .إدراك الشكل
 مبـدأ لوحات فنية معاصرة من خالل التركيز على الشكل لـتعكس   ابتكار - ٩

  .توظيف األضداد
  ::  البحثالبحث  أھمیةأھمیة
األضداد في الشكل في تعميق الثقافة واإلحسـاس   توظيففي  البحث يسهم - ١

 .متضاد من وجهة نظر الباحث الفنانبالشكل ال
 .أعمال فنية تحاكي روح العصر أنتاجفي  البحث يسهم - ٢
جديدة للعلم والمعرفة بوجه عام ولمجـال التربيـة    بإضافةفي  البحث يسهم - ٣

 .الفنية بوجه خاص
يسـاعد   ويسهم في  جذب انتباه المتلقى   تضادال توظيففي  البحث يسهم - ٤

 .على عملية إدراك الشكل
 .قيمة األضداد ومايتركها من أحاسيس إثباتفي  البحث يسهم - ٥

    ::  البحثالبحث  مسلماتمسلمات
  :البحث على المسلمات التالية يرتكز -

 .ورحب الفن مجال شاسع  مجال - ١
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  .وترتبط بها الفنية تتأثر وتؤثر في كل القضايا المعاصرة - ٢

  ::  البحثالبحث  فروضفروض
 معاصرية فن لوحات إلنتاجخالل العالقة بين األضداد وتوظيفها في الشكل  من

  :يمكن تحقيق مايلي
األضداد في الشكل البتكار لوحات فنية معاصرة، وسـوف تسـعى    توظيف - ١

  .الباحثة في دراستها الحالية لتحقيق هذا الفرض
إلى أسس عامة  و مرنة لتنظيم العالقات البنائية المتضـادة فـي    التوصل - ٢

 .الشكل الفني
بـين   المتغيـرة  العالقـات إلى معالجات فنية تناسـب اسـتخدام    التوصل -٣

  .الفني لتطبيق البحث لالتضادات البنائية المختلفة في الشك
إن الجمع بين التضادات البنائية داخل الشكل فـي العمـل الفنـي يعطـي رؤى      - ٤

 .جديدة ومستحدثة لصياغة العناصر البنائية المختلفة، بما يحقق التنوع و الفرادة
ية المتضادة داخـل الشـكل   البنائ تإلى التنويع في صياغة العالقا التوصل - ٥

داخـل إطـار    المتضادة استخدام العديد من الخامات والمالمس والتقنياتب
العمل الفني الواحد، بما يكون له تأثير مباشر على شكل العمل وبما يؤكـد  

 . فكرة التضاد الفني
للخامة دور فعال في العمل الفني ألنها تؤكد على التضـاد فـي الشـكل ،     - ٦

 .باإلضافة إلى القيمة الجمالية لها
البنائيـة   العناصـر بـين  من خالل الجمـع  متكامل  إلى عمل فني التوصل - ٧

نظام ليحقق وحده فنية منسجمة ومتماسـكة، مـن خـالل     وفق ، المتضادة
 .تكوين فنية  لتصبح وحدة، شكل الداخل بنية  هاتنظيم

، لشـكل على ا التركيزلوحات فنية معاصرة من خالل  بتكارالباحثة ال تسعى - ٨
 .توظيف األضداد مبدأ لتعكس

  ::  البحثالبحث  حدودحدود
  : متغيرات البحث تحديد 

  الشكل: التابع  المتغير )ب(      األضداد: المستقل المتغير) أ ( 
   هـ١٤٣٢الدراسي الثاني لعام  الفصل: الزمانية الحدود
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     :الحدود الموضوعية 

  . الفنية المعاصرة باالتجاهاتفي الشكل وعالقتها  األضداد

                                                                                                                                                                                                                                                                          ::    التجربةالتجربة  حدودحدود
من  جموعةثة بإجراء التجربة الذاتية وفق مالباحنظراً لطبيعة التخصص تقوم 

  :أهمها   الحدود 

إلتاحـة فرصـة أكبـر     )٣٠× ٣٠(مساحة األعمال الفنية بمقـاس   تثبيت - ١
للتجريب ، كما أن تركيز جهد الباحثة في مساحة صغيرة يساعد في أبـراز  

 .التضاد في الشكل الفني بين العناصر البنائية بشكل أكبر 
   .طح ذي بعدينالتشكيل على س ممارسة - ٢
قامت الباحثة بـالمزج بـين الخامـات    ، في التجربة  ستخدمةالم الخامات - ٣

مستغلة إمكانات الخامة التشـكيلية  ،  المتضادة على سطح اللوحة التشكيلية
 : الخامات التاليةمستخدمة ،  والتعبيرية

  .ألياف نباتات –خشب : طبيعية  خامات_ أ
  :صناعية  خامات_ب

  .بالستيك، ورق، قماش: مصنعة  خامات    
  .معاجين: مخلقة  خامات    

 .ألوان أكر يليك، ألوان زيتية:  اللون  خامات_ ج
  :ثوابت التجربة 

  الشكل العضوي والهندسي
 :التجربة  متغيرات)الحلزوني(الهيئة الخارجية للشكل 

، ولـون ، وخامـة ، ملمـس (البنائية المختلفة والمتنوعة مـن   التضادات  -١
  .)كتله، مساحة

التشكيلية المتعددة للبعد اللوني من خالل التنويع في اللـون مـن    الحلول  -٢
 .تراكب اللون وأساليب توزيعه، والعمق، حيث الدرجة
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  ::  البحثالبحث  مصطلحاتمصطلحات
 implement:  التوظيف )١

  :إصطالحاُ
،  األشياء المصنوعة تصمم لخدمة وظيفـة خاصـة   بأن" التوظيف )م٢٠٠٧( شوقي يعرف

نان المصمم يجب عليه أن يـدرس متطلبـات   فلف الخامة، ولذلك فالالوظيفة تخت وباختالف
   .٤٧ص ." وظيفة الشئ ويختار الخامات المناسبة ويشكلها بوعي تفي الهدف منها

  :التعريف اإلجرائي    
مـن   الناتجة ،كيفية ترتيب وتركيب وتنظيم األشكال بأنهالتوظيف تعرف الباحثة      

األسـاليب التقنيـة    وبناء ،وعناصر العمل الفني والفكرة ،التوليف بين الوسائط الفنية
  .قيماً تشكيلية  معاصرة في اللوحة الفنية تحقق ،بمحاوالت تجريبية واألدائية ،

الفنية تتكون من عناصر ومفردات تتوقف قيمتها الجمالية واإلحسـاس بهـا    فاللوحة
  .تقديمها  حيث طريقة تناولها وأسلوب من ،فيها التوظيفوتذوقها على مدى 

كيفية تعامل العقل البشري مع العناصـر  إلى  لفنيةأهمية التوظيف في اللوحة ا وترجع
  .من الناحية اإلدراكية

 Contrast: دادــاألض )٢
     :في اللغة المتضاد - 

وضد الشيء خالفه، والجمع أضـداد، وقـد   : ضدد: أصل المادة)"لسان العرب(
 مصدر التضادمتضادان، و فهما ضاده

كل شئ ضاد شيئاًُ ليفعله ،والسواد ضد البياض، والموت ضـد الحيـاة،    دالض
" المتضاد، واألضـداد، والتضـاد   : والليل ضد النهار،إذا جاء هذا ذهب ذلك، ويقال

)٢٦٤-٣/٢٦٣.(  

  :اصطالحا :  دادــاألض -
بتحديد معنـى الضـدية   ، في كتابه األضداد) ه٣٥١(أبو الطيب اللغوي  يطالعنا

والسـواد والسـخاء    لبيـاض ،نحو ا نفاه ماجمع ضد ،وضد الشيء  واألضداد:"فقال
أال ترى أن القوة والجهل مختلفان ولـيس  ، الشئ ضدا له خالفوالبخل،وليس كل ما 
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ضدين، وإنما ضد القوة الضعف،وضد الجهل العلم، فاالختالف أعم من التضـاد ،إذا  
  .كان كل متضادين مختلفين وليس كل مختلفين متضادين

. "أكثر من عناصـر العمـل الفنـي   أو  تباين عنصرين" بأنه ) ٢٠٠٣(فيفي يعرفه ع
  ١٠٨ص

  :اإلجرائي لألضداد  التعريف -
،  الجمع بين طرفي النقيض في العمل الفنـي التضاد في هذا البحث يقصد به  مفهوم

من خالل التباين الشكلي بين عنصرين أو أكثر من العناصر البنائية في العمل الفنـي  
لوان ومالمس وخامات ، تبنى على أسـس عامـة ومرنـة ، لتـنظم     ،من خطوط وأ

 يةابتكار لوحـات فنيـة تشـكيل   ضدها ، وذلك من أجل إلى  السريع من حالة االنتقال
  .معاصرة

 Form: الشكل )٣
  :في اللغة 

الكيفية التي يمكن بها الجمع بـين  بأنه معنى الشكل في اللغة  )١٩٧٢( عطيةيعرف 
هيئـة الشـيء   :  فالشـكل  ، رؤية  متناسقة في ،تشابهةمأو  مختلفة ، عناصر عديدة

  ٤٩٠-٤٧ . وصورته
  :في االصطالح 

تلـك الصـيغة    بأنه " "formالشكل بمعنى )م٢٠٠٨(اهللا و عبد الحميد  عبديعرف 
األشكال  وأبرز ،النهائية التي تتكون نتيجة االتجاه الحاصل في عنصر الخط واتصاله

ربع والمثلث وهناك العديد من األشكال التي يمكـن  التي يكونها الخط هي الدائرة والم
فيمـا   نظـر لإلنسان ال ويمكن ،عن أشكال أخرى فضالً ،استخراجها من هذه األشكال

 في جزء منهـا أو  حوله ليجد آالف األشكال التي يمكن أن تنتمي في صورتها الكاملة
  .األشكال األساسية الثالثة المذكورةإلى 

ذلك يمكن أن  وخالل ،من العديد من تلك األشكال األساسيةقد تكون أشكال مركبة أو  
نطلـق   فإننـا  ،ندرك أن الخطوط المجردة عندما تلتقي على سطح مستوي ذي بعدين

 . formعليها شكل 
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 وتصـبح  ،ثنـائي األبعـاد  أو  من ذلك بأن الشكل هو الذي يرى على مسطح ويعني 
عنـدما  أو  مال على منطقة معينةاألشكال مرئية عندما تقوم الخطوط باإلحاطة واالشت

عندما يعمل الملمس النسيجي على جعل منطقـة مـا   أو  يحدث تغير واضح في اللون
 )١٢٣ص( - )٦٤ص". (تتمايز عن الجوانب المحيطة بها أو  في العمل الفني تبتعد

            
  :Organic Shapesالعضوية  األشكال )٤

العناصر التي تتخذ نسق خـاص  "  بأنها األشكال العضوية )١٩٦٨(ريد  يعرف     
النمو للمـادة الحيـة لتتخـذ     بدافع ،تفاعل القوى الميكانيكية التي ال تتغيرإلى  يرجع

  ٤٢ص" في حركة ممهدة  جةهيئة ذات أسطح منحنية وممو
  :Geometrical Shapes الهندسية األشكال )٥
" هندسـياً   العنصر الهندسي بأنه العنصـر الـذي يتخـذ نسـقاً    " )١٩٧٨( دري يعرف    
  .٢٣ص

:                                                                            Innovation  االبتكار )٦
                                :                                                   االبتكار في االصطالح

الفكرة الالمعة  الحدث أو هو بتكاراالبأن  " موسكو فسكي" و" فوشوكي " يرى 
المعرفة  التي تنشأ في وقت معين وأن هذه العملية ذات طابع تطوري هدفها ثراء

 بصورة تدريجية وقد اهتم بالناتج النهائي لعملية االبتكار أكثر من اهتمامهما
   . بتطورات العملية نفسها واآلليات الخاصة بها

                                                                                       : لإلبتكار اإلجرائيالتعريف 
لوحات فنية تتسم بالحدثة والمعاصرة  ها لعملوتطويرفكرة جديدة عملية إنشاء هي 

 واإلعداد لها قبلتشكيلية وتقنية ، مواجهة مشكالت و إثراء المجال الفنيبهدف 
و للفنان  للتربية الفنية  ما يضيف قيمةم ،ل والتصوروقوعها من خالل عمليات التخي

.  

   Contemporary Art: في الفن المعاصرة )٧
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معايشة الحاضر بالوجدان  هو، ) اللغة العربية المعاصر معجم(: في اللغة 
والسلوك واإلفادة من كّل منجزاته العلمية والفكرية وتسخيرها لخدمة اإلنسان 

  .ورقيه

  

  : اصطالحاً

بأنها قدرة الفنان  )م ٢٠٠١(Oxford د تعريف الفن المعاصر في قاموس ور
على معاصرة كل األحداث التي يعيشها سواء أكانت إجتماعية أوأقتصادية أو 

ات أبعاد ثقافية تحمل كثير من الخبرة \سياسية إلخراج تصورات إبداعية 
  ١٩٥ص . والقدرة على التكيف مع محيطة المعاصر 

   Gestalt :نظرية الجشتلت )٨
، الجشتلت صيغه لفظية لكلمة  ألمانية األصل تعني الشكل أو النمط أو الصيغة 

فالخصائص العائدة  .الجشتلت هي الكل المتكامل وليس مجموع للوحدات أو األجزاء
  .ف عن مجموع خصائص األجزاء التي يتألف منها الكللصيغة الكل تختل

أما الجشتلت في علم النفس فهي مدرسة نشأت خالل العقود الباكرة من القـرن   
بحيـث  ، وانطلقت من سيكولوجية اإلدراك نحو الشكل الكلي ال نحو األجزاء.السابق

  .»م١٩٧٧«عن رزوق   .يتم إدراك الجزء من ضمن إطار الكل
تكون جزئياته مرتبطة إرتباطـا فعـاال    عام أنها تنظيم" » ت.د« ليفن: قال  وقد

 عـن  "العـام  الكلـي  تغيير فـي الشـكل   التغيير تغير أحد أجزائه يتبع هذا إذا بحيث
  .٢ص »م٢٠٠٦« األرملي،
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  الثانيالثاني  الفصلالفصل

  ةةــــــــــــــالدراسالدراس  اتاتــــــــأدبیأدبی

  
  

  السابقة الدراسات :  أوالً

  النظري اإلطار :  ثانياً
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    ::  سابقةسابقة  الدراساتالدراسات

من البحوث والدراسات المرتبطـة السـابقة التـي     العديدالبحث الحالي ب يرتبط
  :إلى  أجريت في نفس المجال وقد قامت الباحثة بتصنيفها

  :الفن في الشكل فهومم تناولت دراسات )  أ( 
دراسة لعنصر الشـكل ودوره  " بعنوان) ١٩٨٥(أمنية رشاد عبدالحميد  دراسة  -  ١

  .حلوان جامعة ،التربية الفنية كلية ،جستيرما رسالة ،"الشعار  تصميمفي 
التعرف على صفات الشكل كأحـد عناصـر تصـميم    إلى  الدراسة تهدف

في موقعه وطـرازه والحيـز    بحثوال ،الشعار التي تحقق رسالته جمالياً ووظيفياً
  .تأثير ذلك في تحقيق رسالته ومدى ،الذي يشغله

اختيار الموقـع المناسـب    هميةمن أهم نتائج هذه الدراسة معرفة أ وكانت
سهولة رؤيته وسرعة قراءته مما يفيد الشعار  فيللشكل داخل الشعار مما يساهم 

يسـاهم فـي    لناسبة للشـك توفير أرضية م وأن ،من الناحية الجمالية والوظيفية
أن  كمـا  ،بروزه  ووضوحه فتزيد فرص ظهوره والتعرف عليه فـي التصـميم  

اختيار الحيز المناسب للشكل داخل الشعار يعمل على تحقيق وضـوحه وتيسـير   
  .قراءته ويعمل على جذب انتباه المشاهد

الشكل جمالياً ووظيفيـاً   صفاتالباحثة من هذه الدراسة في معرفة  وتستفيد
  .الباحث في هذا المجال قدمهخالل ما  من ،أحد عناصر تصميم الشعارك

 ،جمالياً وكيفيـة توظيفـه   الشكلبما يختص  حاليويتفق هذا البحث مع البحث ال 
بدراسة تضاد الشكل الفنـي داخـل    عنيي كونه ،الحالي عن هذه الدراسة حثالب ويختلف

  .شكيلية معاصرةلوحات فنية ت البتكار ،اللوحة التشكيلي كقيمة فنية
اإلدراك البصـري للـون   " بعنوان) ٢٠٠٠(سهام بدر الدين سعيد عامر  دراسة -  ٢

، رسـالة  )سـنوات   ٨-٤(والشكل وعالقته بخصائص رسوم األطفـال مـن   
 .حلوانالتربية الفنية جامعة  كلية ،ماجستير

الكشف عن الفروق في رسوم األطفال بـين أصـحاب   إلى  الدراسة تهدف
 ٨-٤(األدنى في مستوى اإلدراك البصري للون  والشكل من المستوى األعلى و

على تحديد السمات اإلدراكية لكل من الشكل واللون في رسـوم   والعمل ،سنوات
 .أطفال مرحلة الطفولة المبكرة وبداية مرحلة الطفولة الوسطى
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بين أصـحاب المسـتوى    الفروق معرفة ،من أهم نتائج هذه الدراسة وكانت
  .في استخدام األلوان واألشكالاألعلى واألدنى 

الباحثة من هذه الدراسة فـي معرفـة صـفات  تحديـد السـمات       وتستفيد
اإلدراكية لكل من الشكل واللون في رسوم أطفال مرحلة الطفولة المبكرة وبدايـة  

  .في هذا المجال الباحثة تهخالل ما قدم من ،مرحلة الطفولة الوسطى
 ويختلـف  ،الشـكل  إدراكبما يختص ويتفق هذا البحث مع البحث الحالي  

بدراسة تضاد الشكل الفنـي داخـل    عنيي كونه ،البحث الحالي عن هذه الدراسة
  .معاصرةلوحات فنية تشكيلية  البتكار ،التشكيلي كقيمة فنية لوحةال

توظيف شـكل الـدائرة   " بعنوان) ١٩٨١(فهيمه زكي محمد شرصاش  دراسة  -  ٣
 رسـالة  ،"ر الحـديث والمعاصـر   وقطاعات منها كمسطح للصورة في التصوي

 .حلوان جامعة ،التربية الفنية كلية ،دكتوراه
الكشف عن القيم الفنيـة التـي تتعلـق بالمفـاهيم     إلى  هذه الدراسة تهدف

المستحدثة في تكوين الشكل الدائري وقطاعات منهـا فـي التصـوير الحـديث     
ـ   والكشف ،عاصروالم ة علـى  عن اإلمكانيات المتاحة في استحداث صـيغ قائم

من حلـول تشـكيلية    يتبعه وما ،منهقطاعات أو  استخدام سطح الشكل  الدائري
جديدة وما ينبثق عنه من قيم تعبيرية تالئم ذلك التغير في استخدام هذا المسـطح  

  .من خالل تجربة الباحثة
الباحثة لشكل الدائرة وقطاعـات   توظيف ،نتائج هذه الدراسة أهممن  وكانت

خواص الشكل الدائري وقطاعات منها كمسـطح   ومعرفة ،منها كمسطح للصورة
  .للصورة في التصوير الحديث والمعاصر

خـواص الشـكل الـدائري     معرفـة  في ،الباحثة من هذه الدراسة وتستفيد
خالل مـا   منوقطاعات منها كمسطح للصورة في التصوير الحديث والمعاصر 

  .قدمته الباحثة في هذا المجال
الشـكل ويختلـف    بخواصبحث الحالي بما يختص ويتفق هذا البحث مع ال 

 لفنـي ا الشـكل  داخل التضادبدراسة  عنيي كونه ،هذه الدراسة نالبحث الحالي ع
  .لوحات فنية تشكيلية معاصرة ابتكار بهدف ،في اللوحة التشكيلي كقيمة فنية
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التعبير عن الشكل اآلدمـي  "  بعنوان) ٢٠٠٤(رويدا حسن محمد يونس  دراسة  -  ٤
ـ   في أعمال ا  ويرلمدرسة التكعيبية واإلفادة منه في إيجاد حلـول متنوعـة لتص

 .التربية النوعية كلية ،ماجستير رسالة ،"الفنية  يةالشخوص لدى طالب الترب
 أعمـال التعرف على خصائص الشكل اآلدمي فـي  إلى  هذه الدراسة تهدف

 حلول تشكيلية متنوعة للشكل اآلدمـي فـي تصـوير    وإيجاد ،المدرسة التكعيبية
طالب التربية الفنية من خالل استثمار الصياغات التشكيلية للشكل اآلدمـي فـي   

  .أعمال المدرسة التكعيبية
حلول ومعالجات تشـكيلية  إلى  من أهم نتائج هذه الدراسة ،التوصل وكانت

متنوعه لتصوير الشكل األدمي في أعمال المدرسة التكعيبية التـي يمكـن مـن    
يبية جديدة لتصوير الشخوص يمكن تناولهـا فـي   مداخل تجرإلى  خاللها التوصل
  .التربية الفنية ومجال ،مجال التصوير
حلول ومعالجـات تشـكيلية   إلى  التوصل، الباحثة من هذه الدراسة وتستفيد
  .خالل ما قدمته الباحثة في هذا المجال من ،الشكل يرمتنوعة لتصو

 ،ل الفنـي ويتفق هذا البحث مع البحث الحالي بما يختص بتوظيف الشـك  
يعني بدراسة التضاد داخل الشكل  كونه ،البحث الحالي عن هذه الدراسة ويختلف

  .ابتكار لوحات فنية تشكيلية معاصرة بهدف ،الفني في اللوحة التشكيلي كقيمة فنية
العالقة الكامنـة  "  بعنوان) م ١٩٩٣(عبدالغني إبراهيم عفيفي  مإبراهي دراسة   -  ٥

ير الحديث كمدخل لبرنامج تجريبـي لتـدريس   بين الشكل واألرضية في التصو
  .حلوان جامعة –كلية التربية الفنية  -رسالة دكتوراه" التصوير 

الباحث مفهوم الشكل واألرضية وأهميته كعالقة أزلية وجـدت فـي    تناولت
أثر الجوانب الحسية واإلدراكية  وأوضحت ،في أنماط متضادة ومتنوعة رالتصوي

أهمها العمليـات   نالحسية م والجوانب ،كل واألرضيةفي تفسير العالقة بين الش
بعمل كل من حدقة العين والعدسة والشبكية وما ينبثق عنها من ظواهر  ةالمرتبط

 المـؤثرات  ،أثرت في إدراك العالقة بين الشكل واألرضية مثل التضاد المتزامن
لية في تفسير الجانب العقلي فقد تضمن الجوانب اآل أما كملة،المتشابهة واأللوان الم

  .العالقات بين الشكل واألرضية والتصورات الذاتية في إدراك تلك العالقة
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تناول أهم المفاهيم الشائعة حول العالقة بين الشكل واألرضية في التصوير  كما
العالقة اإليجابية المتبادلـة بـين الشـكل     وأوضح ،من خالل أراء الفالسفة والفنانين

 ،تحديـد هيئتـه   وفـي  ،ابية األرضية في إبراز الشكلواألرضية وذلك من خالل إيج
دورها االيجابي في حمل المعاني التعبيرية ومالهـا مـن دور إيجـابي فـي      وكذلك

  .التالحم مع وظيفة الشكل
مبدأ الفاعلية كمفهوم جديد للعالقة بين الشكل واألرضية فـي التصـوير    وطرح

 ،راكيـة والمتغيـرات اإلدراكيـة   اإلد والسعة ،الحديث وهي فاعلية التبادل اإلدراكي
في الشكل والفراغ وفاعلية الحركـة   مألوفغير ال كالبعدى للون و اإلدرا والتوظيف

العالقـة   وفاعليـة  ،التقديرية للشكل واألرضية في بعض اتجاهات التصوير الحديث
  .الكافية بين الشكل واألرضية في توظيف التضاد

واألرضية في التصوير الحديث مـن  تعرض للعالقة المستحدثة بين الشكل  كما
حيث عناصر التشكيل الفني ودور الخط واللون والملمس والضوء والظل والمسـاحة  

   .للشكل واألرضية في التصوير الحديث دةفي إستحداث عالقات جدي
تناول أهم العالقات الجديدة للشكل واألرضية خالل إتجاهـات التصـوير    كما

الكامنة للشكل واألرضية في التصـوير الحـديث   الحديث وقامت بتصنيف العالقات 
إعداد منطلقات لمدخل برنامج تجريبـي  إلى  ومايندرج تحتها من حلول فنية للوصول

  .لتدريس التصوير
تناولـه الشـكل الفنـي وعالقتـه      فـي  ،البحث الحالي مع هذه الدراسة ويتفق
 ،الدراسـة  البحث عن هذه ويختلف ،لكونهم عنصرين متضادين باإلضافة ،باألرضية

إنتـاج   بهـدف  وذلك ،الفني الشكلب وعالقتهيشمل التضادات البنائية المختلفة   كونه
  .لوحات فنية تشكيلية مبتكرة ومعاصرة

  :الفن في التضاد مفهوم تناولت دراسات )ب(
في فـن   يةالمتضادة كقيمة تشكيل الثنائيات"  بعنوان ،إحسان شعبان صطوف دراسة -١

  .كلية التربية النوعية جامعة الدقي - رسالة دكتوراه  "الحفر األوروبي المعاصر
التأكيد على مسألة التضـاد بأنهـا مسـألة تحكـم     إلى  الدراسة  هذه تهدف

 ،مظاهر الكون والطبيعة وعالم اإلنسان وسلوكه وبالمثل أيضاً تحكم العمل الفنـي 
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تسهم في الكشف عن نقاط تتعلق بالفعل اإلبداعي من حيـث تحليـل العمـل     كما
 وذك ،هيكله وجذوره وبالتالي محاولة فهم اآللية اإلبداعيـة لـه  إلى  الفني وصوالً

المعاصـر باعتبارهـا    ألوروبـي من خالل الوقوف عند التجربة الفنية للحفـر ا 
األسـاليب   حيـث  ،نموذجاً يحمل الشواهد المناسـبة لتوضـيح فكـرة التضـاد    

ة التضـاد فـي ضـوء    تثري دراسة مسأل والتي ،واالتجاهات الحديثة والمتنوعة
  .القيم الجمالية والتشكيلية راءةقإلى  السعي

التقني الواسـع الـذي يحتويـه فـن الحفـر       للدوراإلشارة إلى  تهدف كما
المعاصر في أوروبا على صعيد تحقيق قـيم جماليـة جديـدة تأخـذ الثنائيـات      

   .المتضادة فيها أبعاداً جديدة أيضاً
المتضادة كقيم جمالية فـي   الثنائياتفة الدراسة بمعر هذهالباحثة من  تستفيد
  .قدمه الباحث في هذا المجال خالل ما من ،أبعاد جديدة
التضـاد الفنـي كقيمـة     ومتناوله لمفه في ،البحث الحالي مع هذه الدراسة ويتفق

التضـاد   تنـاول علـى   اقتصاره في ،البحث الحالي عن هذه الدراسة ويختلف ،تشكيلية
  .إنتاج لوحات فنية تشكيلية مبتكرة ومعاصرة بهدف ،يالبنائي  داخل الشكل الفن

 ،"التباين فـي الطبيعـة والفـن    " بعنوان) م١٩٩١(محي الدين طرابية  دراسة - ٢
  .الثالث المجلد ،الملك سعود مجلة

إلقاء الضوء على أهمية التباين في الطبيعـة والفـن   إلى  الدراسة هذه تهدف
دراك الحسي ويساعد الكـائن الحـي   بالغة في تحقيق عمليات اإل ميةلما له من أه

كانت المظاهر الكونية على  ولما ،الحياةفي تيسير التكيف والتعامل مع متطلبات 
إلـى   ذلك يشـير  فإن ،اختالف أشكالها ال تخلو من وجود الفوارق بين مكوناتها

يتضمن كل ما تتسم به المدركات الحسية مـن   إنه ،وجود التباين في كل الوجود
عدم خروج الفن التشكيلي عن كونه فنـاً مرئيـاً  فـإن إدراكنـا      صفات وأيضاً

البصري للعمل الفني ال يختلف عن إدراكنا ألي مجال مرئي أخـر ألن العمـل   
الفني في حقيقته كائن يدرك كغيره من المدركات األخرى ولذلك فإن التباين فـي  

 ختلـف في أي مدرك نتعامـل معـه فـي الحقيقـة بم     التباينالفن ال يختلف عن 
هذه الدراسة بإلقاء الضوء علـى خاصـية التبـاين ودعـت      واهتمت ،مظاهرها
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ضرورة معرفة التباين في الفن وأهم الطرق التـي  إلى  المهتمين بالفنون التشكيلية
  .يمكن إتباعها لتحقيقه وتوظيفه بشكل جيد في تشكيل ما يبدعون من  فن

والفن  عةلتباين في الطبيالباحثة من هذه الدراسة في معرفة أشكال ا وتستفيد
قدمـه الباحـث فـي هـذا      بما يتناسب مع مجال الرسم والتصوير، من خالل ما

  .المجال
ويتفق هذا البحث مع البحث الحالي بما يختص بمفهـوم التبـاين وتحديـد     

البحث الحالي عن هذه الدراسة فـي كونـه     ويختلف ،مستوياته ووظائفه في الفن
لوحـات   إلبتكار ،نائي كقيمة فنية داخل الشكل الفنيدراسة التضاد البإلى  تعرض

   .فنية تشكيلية معاصرة
اسـتحداث مشـغولة   "  بعنوان )٢٠٠٥(اشجان رفعت عبدالقادر الجمل  دراسة - ٣

 كليـة  ،دكتـوراه  رسـالة  ،"معدنية من خالل التباين التشكيلي للمفردة الواحدة 
  .الدقي ،التربية النوعية

دور التبـاين التشـكيلي المعـدني وطبيعـة     معرفة إلى  هذه الدراسة تهدف
حلـول  إلـى   الخامة من حيث النوع والشكل مع ثبات الهيئة الشكلية في التوصل

   .تشكيلية متنوعة ومتعددة ومبتكرة
خاصـية التبـاين التشـكيلي تؤكـد      ان ،من أهم نتائج هذه الدراسة وكانت

 ومعالجات ،تباينةحلول تشكيلية متعددة وصياغات جمالية مإلى  إمكانية الوصول
  .سطحية متنوعة تتناسب والتدريس بمجال األشغال المعادن

أن فهم التباين عامة والتباين التشكيلي خاصة بكل مستوياته من تضـاد   كما
الفنيـة   تربيةوتوافق وتشابه يمكن أن يكون منطلقاً ينمي الخبرات الفنية لطالب ال

  .في مجال أشغال المعادن
ذه الدراسة في فهم التباين عامة والتباين التشـكيلي خاصـة   الباحثة من ه وتستفيد

  .قدمه الباحث في هذا المجال خالل ما من ،بكل مستوياته من تضاد وتوافق وتشابه
 ويختلـف ، ويتفق هذا البحث مع البحث الحالي بما يختص بمفهوم التضاد 

كقيمـة  البحث الحالي عن هذه الدراسة في كونه  يقتصر دراسة التضاد البنـائي  
   .لوحات فنية تشكيلية معاصرة إلبتكار ،فنية داخل الشكل الفني
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ـ  "  بعنـوان  )٢٠٠٦(عالم محمود عالم محمد  دراسة - ٤ بـين   ةالعالقـة التبادلي
 رسالة ،"بنائيات معدنية مبتكرة  استحداثوأثرها في  مجسمالتشكيل المسطح وال

  .الدقي ،التربية النوعية كلية ،دكتوراه
طرح مداخل تجربيه متباينة تعتمد علـى تحقيـق تبادليـة    إلى  هذه الدراسة تهدف

بينهم مـن مسـتويات    وما ،العالقات الجمالية بين األشكال المسطحة والهيئات المجسمة
  .للمشغولة المعدنية والتعبيري ،تشكيلية متدرجة المستخدمة في البناء اإلنشائي

تجريبيـة   خلومـدا  ،توظيف ما تم التوصل إليه من أبعـاد إلى  تهدف كما
 وفكـر  ،الستحداث مشغولة معدنية غير تقليدية تساير طبيعة وفلسفة التربية الفنية

  .رومفاهيم الفن المعاص
الكشف عن األسس البنائية والتركيبية لألشكال الفنية التـي تجمـع   إلى  يهدف كما

التعرف على ما يمكن أن تفصـح عنـه مـن دالالت     ومحاولة ،بين المسطح والمجسم
  .تبادلية و حورات تشكيلية متباينة بين أجزائها وعالقات وخصائص ،ةتعبيري

واضـح بـين أفكـار     اخـتالف  وجود ،من أهم نتائج هذه الدراسة وكانت
ومفاهيم عصر ما بعـد   وأفكار ،الفن التشكيلي و إتجاهاته الفنية المختلفة ومفاهيم
 ،مسـطح والمجسـم  مستويات التشكيل في بنية العمل الفني بين ال وتباين ،الحداثة

بينهم من مستويات تشكيلية متنوعة يساعد على زيادة إيجابية التفاعـل   ومايندرج
  .العمل الفني وحدود ،المتذوق ينوالتعايش ب

األسس البنائية والتركيبية لألشكال  معرفة ،الباحثة من هذه الدراسة وتستفيد
والعالقـات   على الخصـائص  والتعرف ،الفنية التي تجمع بين المسطح والمجسم

  .قدمه الباحث في هذا المجال خالل ما من ،التبادلية والمتباينة بين أجزائها
 بـين الكتلـة   تضادويتفق هذا البحث مع البحث الحالي بما يختص بمفهوم  

يقتصـر    نـه عن هذه الدراسة في كو اليالبحث الح ويختلف ،المسطح والمجسم
لوحات فنية تشكيلية  إلبتكار ،الفني دراسة التضاد البنائي كقيمة فنية داخل الشكل

   .معاصرة
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ـ  )٢٠٠٩(علـوان   العزيزهالة محمود عبد  دراسة - ٥ التوليـف بـين   "  وانبعن
 الطباعيـة التقنيات الطباعية السالبة والموجبة للقيم الخطيـة إلثـراء األسـطح    

  .الدقي ،يةالتربية النوع كلية ،دكتوراه رسالة ،"لطالب التربية الفنية 
من خالل التوليف بين أكثـر   باعيإثراء السطح الطإلى  دراسةالهذه  تهدف
عن مدى قـدرة   والكشف ،لتحقيق تأثيرات خطية سالبة وموجبة طباعيهمن تقنية 

لتحقيق قـيم خطيـة سـالبة     الطباعيةالتوليف بين التقنيات  استحداثالطالب في 
  .وموجبة على السطح الطباعي

مجموعة كبيـره مـن الخطـوط     هناك ،من أهم نتائج هذه الدراسة وكانت
 ،البسيطة والمركبة بعضها يعطي خطوط موجبـة  مثـل الطباعـة بالبصـمات    

تعطي موجبـا   وأخرى ،الشمع ناعةمثل الطباعة بم بهيغطي خطوطا سال وأخرى
  .وسالبا مثل الطباعة بمناعات الشاشة الحراية  و االستنسل

لخطيـة السـالبة   التـأثيرات ا  معرفـة  ،الباحثة من هذه الدراسـة  وتستفيد
  .قدمه الباحث في هذا المجال خالل ما من ،والموجبة

ويتفق هذا البحث مع البحث الحالي بمـا يخـتص بمفهـوم التضـاد السـالب       
البحث الحالي عن هذه الدراسة في كونه  يقتصر دراسـة التضـاد    ويختلف، والموجب

  . يلية معاصرةلوحات فنية تشك إلبتكار ،البنائي كقيمة فنية داخل الشكل الفني
المزاوجـة بـين   "  بعنـوان ) ٢٠٠٦( شـافعي محمد السيد إبـراهيم ال  دراسة - ٦

العناصر العضوية والهندسية وإمكانية عمل تصميمات مسـتحدثة فـي طباعـة    
 .الدقي ،عيةالتربية النو كليه ،دكتوراه رسالة ،"المنسوجات 

صـر  هذه الدراسة إل إضافة حلـول تشـكيلية وصـياغات مبتكـرة للعنا     تهدف
 ،العضوية والهندسية في تصميمات طباعة المنسوجات باالستفادة مـن فـن التصـوير   

تطبيقات مستحدثة في تصميم طباعـة المنسـوجات تعتمـد تصـميمها علـى       وتحقيق
أثر استخدام العناصر  العضوية والهندسـية علـى    وبيان ،والهندسية عضويةالعناصر ال

تصميم طباعة المنسـوجات   إثراءفي  جماليات تصميمات طباعة المنسوجات وتوظيفها
  .التربية النوعية ياتبكل
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التوليف بين أسلوب الرسـم المباشـر    استخدام ،من أهم نتائج هذه الدراسة وكانت
وطرق الشاشة الحرارية واالستسل يسهم فـي تحقيـق العالقـات الجماليـة المتعـددة      

  .تمتشعبة في طباعة التصميما بحلولللعناصر العضوية والهندسية 
الحلول التشكيلية والصـياغات مبتكـرة    معرفة ،من هذه الدراسة باحثةال وتستفيد

الباحـث  مـا قدمـه    لخال من ،للعناصر العضوية والهندسية وتوظيفها إلثراء التصميم
  .في هذا المجال

 العضـوي ويتفق هذا البحث مع البحث الحالي بما يخـتص بمفهـوم التضـاد     
عن هذه الدراسة في كونه  يقتصر دراسـة التضـاد    البحث الحالي ويختلف ،والهندسي

  . لوحات فنية تشكيلية معاصرة إلبتكار ،البنائي كقيمة فنية داخل الشكل الفني
بـين الشـكلين    التكامليـة العالقة " بعنوان) ٢٠٠٠(ثريا حامد يوسف  دراسة - ٧

التربيـة   كليـة  ،ماجسـتير  رسالة ،"العضوي والهندسي في التصوير التجريدي
 .حلوان جامعة ،الفنية

العالقـة  إلـى   الكشف عن الحلول التشكيلية التي تـؤدي إلى  هذه الدراسة تهدف
 ،بين الشكلين العضوي والهندسي في العمل التصـويري التجريـدي الواحـد    لتكامليةا

األعمال الفنية التي تجمع بين الشكل العضوي والهندسي فـي العمـل الفنـي     وتصنيف
  .الحديث والمعاصرالواحد في التصوير التجريدي 

ابتكار حلول تشكيلية جديدة لتحقيق التكامـل بـين الشـكلين    إلى  تهدف كما
مجموعة مـن   نتاجالعضوي والهندسي في العمل الفني الواحد و اإلفادة منها في إ

مداخل ومنطلقات ومعالجات جديـدة فـي تنـاول    إلى  والتوصل ،األعمال الفنية
عد في إثراء تدريس التصـوير التجريـدي   يسا مما ،األشكال العضوية والهندسية

  .لطالب كلية التربية الفنية
والهندسي يختلفان  لعضويالشكلين ا بأن ،من أهم نتائج هذه الدراسة وكانت

في تكوين الصورة  ليةالنظم التشكي وتختلف ،في تركيبهما وبنائها كأشكال مجردة
  .التجريدي التجاهفي ا
 كمـا  ،قة التكاملية في التصوير التجريـدي العال قيقهناك أوجه مختلفة لتح أن

تحققت العالقة التكاملية بين الشكلين العضوي والهندسي المجـردين فـي التصـوير    
  .التجريدي من خالل عوامل متعددة خاصة بالقيم والعالقات التشكيلية والتعبيرية



 - ٢٢ - 
 

 الفنية والحلول التشكيلية التي تتميز بهـا أعمـال الفنـانين    األنماطتعددت  كما
  .لتحقيق هذه العالقة التكاملية بين الشكلين وأعطت ثراء ممتعا للرؤية

 ،اللون: الباحثة بإجراء تجربة ذاتية اعتمدت فيها على أربعة مداخل هي  قامت
العالقة التكاملية بـين الشـكلين العضـوي     لتحقيق ،السيادة ،والخامة التقنية ،التكوين

  .والهندسي
إلـى   الحلول التشكيلية التـي تـؤدي   معرفة ،سةالباحثة من هذه الدرا وتستفيد

 ،العالقة التكاملية بين الشكلين العضوي والهندسي في العمل التصـويري التجريـدي  
  .قدمه الباحث في هذا المجال خالل ما من

ويتفق هذا البحث مع البحث الحالي بما يختص بمفهوم التضاد بين العضـوي   
الدراسة في كونه  يقتصر دراسة التضـاد   البحث الحالي عن هذه ويختلف، والهندسي

   .لوحات فنية تشكيلية معاصرة إلبتكار ،البنائي كقيمة فنية داخل الشكل الفني
  



 - ٢٣ - 
 

  ::  ريريــــالنظالنظ  ارارــــــاإلطاإلط  
  : األولاألول  المبحثالمبحث

 ،مر العصور و مع صراع اإلنسان  من خالل حلقات التطور التـاريخي  على
يحتوي إليها لمعرفـة وجودهـا    ارةت ،اإلنسان يفرض قوته وإرادته على الطبيعة ظل

والعلم وضع أساس  وبالفن ،بالمنطق تارة وبالعقيدة تارة أخرى يصارعها ،وتكويناتها
معها وفي داخلها أكبر المعارك التي عرفها اإلنسـان مـن    يخوض ،فهمه بالنسبة لها

  .أجل أن تسود المعرفة وتكون منهجاً لألجيال القادمة
الفن الحـديث   أصبح ،ون الحافلة بالمتغيرات الفكريةبإطاللة بدأ القرن العشر و

أهتم الفنان بالبحث فـي   حيث ،مجاالً خصباً لعرض الكثير من النزعات الفنية الجديدة
اهتماماته أكثر من مجرد الجلوس أمام الطبيعة لمحاكاة  وأصبحت، أصوليات األشياء

واألبعاد الفكريـة   تناسبت ،مظاهرها المرئية بحثا عن حلول جديدة للجوانب التشكيلية
فنان العصر الحديث اتخذ أسـلوب البحـث والتجريـب     ألن ،الجديدة لثقافة العصر
متعلقات تشكيلية جديدة تنمي الوعي بمنطق التشـكيل فـي    دراكباعتباره  منطلقاً إل

وفكر التراكيـب األوليـة    يتطابق الفن الذي يختلف عن التشكيل في الطبيعة وهو ما
يصاحب كل فكرة إبداعية تبحث عن مضمون جديد غيـر   والذي، يليةللمفردات التشك

  .الرؤية المألوفة أو  الشئ العادي
الباحثة أن عملية التوظيف في العمل الفنّي من بين القضايا المهمة فـي   وتعتبر

 ،الفنون التشكيلية والتي الحت مع مفاهيم الحداثة والتجديد منذ مطلع القرن العشـرين 
والبناء حيث أسفر عن جملة من الفنّانين المختلفـين جـذريا    بالهدمحافل القرن ال هذا

التجارب الفردية التـي اتّسـمت    ونمت، ألشكالفي الرؤى والمواقف والمضامين وا
بأسـلوب ال يخلـو    وذلكبالجرأة والتناول الرافض لكّل القيم الفنّية الجمالية الموروثة 

مختلف هذه التوجهات الفردية التي أثـرت   خضم وفي ،من البحث عن المثير والجديد
مغامرة الفن التشكيلي في القرن العشرين طرحت العديد من الحلول الوظيفيـة فـي   

الرئيسـي فـي    المحـور  ،ليأصبح االهتمام بمادية العمل التشكي فلقد ،اللوحة الفنية
  .الخطاب التشكيلي لفن الحداثة وما بعد الحداثة 

ثة في التجارب التشكيلية الحديثة و المعاصرة تفرض هذا فإن مقومات الحدا لذا
أصبح الفنّان المعاصر يسعى لتأسيس قاعدة سلوك تسـتدعي التوظيـف    إذ ،الوضع
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والبحث المتواصل عن كيفية توظيف العناصر و التقنيات واألساليب الفنية في إطـار  
يـدة و تطـور   المواقـف الجد  وتبنيتحمل الخطاب المختلف  فنّيةممارسة ومعالجة 

سياقات ومسارات البحث التشكيلي والبصري وانفتاح الرؤيـة الفنيـة علـى أفـق     
 ،التجريب عبر االختيارات التقنية والمفاهيم الفنية ذات الحس التفـردي  والتحـرري  

المسطّح واإلطار الثابت نحو امتالك المـادة وتشـكيلها ومعالجتهـا وفـق      وتجاوز
  .اختيارات تقنية 
  : توظیفتوظیفمفھوم المفھوم ال

األشياء المصنوعة تصـمم لخدمـة وظيفـة     بأن" م التوظيف ٢٠٠٧) شوقي( يعرف
نان المصمم يجب عليـه أن يـدرس   فالوظيفة تختلف الخامة، ولذلك فال وباختالف،  خاصة

ص ." متطلبات وظيفة الشئ ويختار الخامات المناسبة ويشكلها بوعي تفـي الهـدف منهـا   
٤٧.  

 ،عني كيفية ترتيـب وتركيـب وتنظـيم األشـكال    الباحثة أن التوظيف ي فتعتبر
 وبنـاء  ،وعناصـر العمـل الفنـي    والفكرة ،من التوليف بين الوسائط الفنية الناتجة

قيماً تشـكيلية  معاصـرة فـي     تحقق ،األساليب التقنية واألدائية ،بمحاوالت تجريبية
  .اللوحة الفنية
جمالية واإلحسـاس  الفنية تتكون من عناصر ومفردات تتوقف قيمتها ال فاللوحة

  .حيث طريقة تناولها وأسلوب تقديمها  من ،فيها التوظيفبها وتذوقها على مدى 

  ::  اإلدراكاإلدراك
مفهوم اإلدراك أحد أهم المفاهيم التي تناولته بحوث علم الـنفس بالدراسـة    إن

 و ،والتفصيل لما له من أهمية كبيرة في كثير من الجوانب التي تتعلق بحياة اإلنسـان 
وتفاعله معها يتطلب منـه   هاإلنسان الدائم مع بيئت لإن تعام) -م ١٩٩٩( يذكر راجح

نفسه مـن   وحماية ،واستغاللها ،أوالً أن يعرف هذه البيئة حتى يتسنى له التكيف معها
 وإن ،ما يهمه من هذه البيئـة إلى  األول لهذه المعرفة هو أن ينتبه الشرطو .أخطارها

 .)١٨٩ص ( .وتفكيره ،يسيطر عليها بعقله وأن ،يدركه كي يستطيع أن يؤثر فيها
هـذا هـو    وإحساسنا ،نتعرف على ما حولنا من خالل الحواس التي نملكها إننا

اإلنسان تمده بمثيرات حسية غير محـدودة   وحواس ،البيئةأو  األساس إلدراك المحيط
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 وداللـة  ،وتفسـير  ،يأتي دور اإلدراك ليضيف معنـي  ثم ،عن البيئة التي يعيش فيها
 وتحديـد  ،عمليـة اإلدراك فيهـا باختبـار    وتقـوم  ،ى المثيرات الحسية المتنوعةعل

المثيرات التي تصل إليه من العالم الخارجي معتمدة في ذلك على الشخص المـدرك  
فاإلدراك يحدث بعد حدوث اإلحساس وهـذه العالقـة بـين     .ونوع المثيرات البيئية

  .االثنين عالقة طرديه  أي في اتجاه واحد
نستجيب للبيئة ال كمـا هـي    فنحن ،بسلوكنا وثيقةبوجه خاص صله  راكولإلد
أن سلوكنا يتوقف على كيفيـة إدراكنـا لمـا     أيبل كما نخبرها نحن  لواقععليه في ا

  .ونظم اجتماعية وأشخاص ،يحيط بنا من أشياء
الخطوة األولى في التعرف على مكونات البيئة هـي  ) "١٩٩٤(الجسماني  يذكر

باإلحساس الطريقـة التـي    ويراد ،والمعرفة ،ساس هو أساس الفكراإلحساس واإلح
هذا التأثير عن طريق الحـواس المتعـددة    ويتم ،البيئة في شعورنا تتؤثر بها محتويا

 )١١٣ص( ."لمس –تذوق  –شم  -بصر –لدي اإلنسان من سمع 
بأن الحواس المتعددة تعمل على تكامـل المعرفـة   ) " ١٩٧٤(رياض  ويشير  
هو تعبير يدل على أن هناك عملية عقلية تجري بنـاء علـى    واإلدراك ،نسانلدى اإل

 ،منبه خارجي عن طريق األذن ستثيرهالسمعي ي فاإلدراك ،األعضاء الحسية ارةاستث
البصري يستثيره منبه خارجي عن طريق العين ثم يستجيب العقـل لهـذه    واإلدراك

  )٢٠٠ص ". (االستثارة فيدرك المرئيات 
قد تعددت تعريفات اإلدراك وتنوعت حيث أجريت بحـوث كثيـرة   ذلك ف وعلى

لها األثر الواضح في إلقاء الضـوء علـى اإلدراك الحسـي     وكان ،في هذا المجال
 ،البصري لما له من أهمية  في تعرف الفرد على بيئته التـي يعـيش فيهـا    صةوخا

  .مساعدته على التكيف مع تلك البيئة وكذلك
العملية العقلية التي بواسـطتها  " عريفة لإلدراك بأنه ت  )م١٩٨٣(المليجي  يذكر

  )١٦٧ص"(تثير حواسنا أو  مثيرات العالم الخارجي التي تجذب انتباهناإلى  نفطن
له داللـة أي عالقـة بـين     اسعبارة عن إحس:" أنه  )م١٩٩٩(فهمي  ويعرفه

ـ    ير الكائن الحي والبيئة عن طريق الجهاز العصبي ،والمراكز العصـبية ومـن العس
 ومـا  ،المخ مـن جهـة  إلى  التي تصل المنبهاتأو  إيجاد حد فاصل بين اإلحساسات

  )٨٠ص".(يصاحب تلك اإلحساسات من معان



 - ٢٦ - 
 

  
 ،التعريفات  السابقة لإلدراك نرى أن قراءة المعاني من اإلشارات الحسية ومن

أن اإلدراك هو أحـد  إلى  نتبين من ذلك و ،ترجمة اإلحساسات وإعطائها معني وهي
إذا أنه العملية التي نصبح بها واعـين   .درات التي مكنت الجنس البشري من البقاءالق

 ،مهـا للبيئة التي نعيش فيها عن طريق اختيار المنبهات التي تأتينا من حواسنا وتنظي
ويتم تكون الخبرة اإلدراكية التي تساعد الفرد على التكيف مع بيئتـه مـن    وتفسيرها

 .تفسير ،تنظيم ،ختيارا ،حوله عن طريق عدة نقاط هي
: أن الخبرة اإلدراكية تتم على مراحـل هـي   )م٢٠٠٠(عن محمد  عامر تشير

طاقـة  إلـى   الطاقـة الحسـية   فتتحـول  ،يطلق المثير طاقة تصطدم بإحدى الحواس
يعالجهـا فـي    الذي ،المخإلى  فسيولوجية عصبية ذات طبيعة كهرومغناطيسية تذهب

ل الموضوعية للمنبـه الفيزيقـي ،والعوامـل    ظل العوام وفي.ضوء الخبرات السابقة
تكوينـاً  أو  الذاتية للشخص المدرك  يعطي هذا المنبهة معناه ،فتصبح خبرة إدراكيـة 

  )٢٦-٢٥ص.(ذهنياً

        : :   باالنتباهباالنتباه  وعالقتھوعالقتھ  اإلدراكاإلدراك - ١
هو العملية التي يتم عن طريقهـا قـراءة   "أن اإلدراك إلى  )٢٠٠٠(طه  يشير

معنى لـذلك يعتمـد    وإعطائها سات،اإلحسا وترجمة ،المعاني من اإلشارات الحسية
   ١٩٧ص" اإلنتباة  و اإلحساس : هما  أساسيتيناإلدراك الحسي ويرتبط بعمليتين 

إن إدراك الشـكل   ذلـك  اك،أن لالنتباه دور هام في اإلدرإلى  )١٩٩٩( راجح ويشير
  . عليا بالمخيقوم على تنبيهات جزئية في الشبكية وعلى عمليات رابطة في المراكز ال

ال  لـذلك  ،لـه حالة تتوقف على عملية مخية معقدة يشترك فيها العقل ك واالنتباه
فإن االنتباه سابق على اإلحسـاس   هنا ومن ،يدرك اإلنسان منبهاً إال بعد أن ينتبه إليه

  ص  .عملية انتقائية لذلك يعتبر االنتباه مفتاح اإلدراك وهو ،واإلدراك
بالخبرة وقد  ويرتبط ،ن يركز على كل ما يريد رؤيتهالعلماء أن اإلنسا وأوضح

  : تعددت التعريفات التي تناولت معنى االنتباه ومنها
مجموعة من االسـتعدادات التـي   "بأن االنتباه هو  )١٩٩٠( محمود أوضحه ما

  ١٧٤ص" تيسر استجابة الكائن الحي  والتي ،تسمى أحياناً بالوجهات الحركية
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  : :   اهاهــــاالنتباالنتب  أنواعأنواع

  :مستويات الثثإلى  االنتباه ينقسم -    
هـذه األنـواع    وتختلـف  ،الالإرادي االنتباه ،اإلرادي واالنتباه ،التلقائي االنتباه

هذه المسـتويات مـع    وتتكامل ،المحيطة به والظروف ،نتيجة للظروف الذهنية للفرد
  .بعضها البعض

 ،جاه المثيـرات توجيه وعي الفرد ت" بأنه  )١٩٩٩( راجح التلقائي عرفة االنتباه - 
بطريقة اعتيادية نتيجة تكوين عادات أكتسبها من خبراته السـابقة وأن   والمواقف
الفرد فـي سـبيله جهـداً     يبذل انتباه ال وهو ،ويميل إليه  به شيءإلى  الفرد ينتبه

واالنتباه التلقـائي فـي اإلدراك      ١٩١ص". نظراً التفاقه مع ميوله واهتماماته 
اللـون  إلـى   ينتبه الفـرد  حيث ،يةواللون يكون ذا أهم البصري لكل من الشكل

  .الموجود في العمل الفني وكذلك الشكل الذي يراه ويتعامل معاه ويلمسه بيده
ويحدث االنتباه اإلرادي عندما يتعمد الفـرد أن يوجـه انتباهـه     :اإلرادي االنتباه - 

تبـه بـذل   من الشخص المن ويقتضي ،بطريقة إرادية نحو مثير بعينه  دون األخر
مـن   لههذه الحالة يشعر الفرد بما يبذ وفي ،محاضرة ماإلى  كانتباهه ،جهد كبير

 إذ ،النوع من االنتباه ال يقدر عليـه جميـع   وهذا    .جهد لحمل نفسه على االنتباه
يجـب أن   لـذا  ،على بذل ذلك الجهد القدرة ،ليس يحمل من قوة اإلرادة والصبر
  .ةتكون المنبهات محددة وشيقة واضح

االنتباه يحدث عنـدما تفـرض    وهذا) " ١٩٩٩(يشير راجـح   :الالإرادي االنتباه - 
 .داخليـة أو  ،المثيرات الحسية نفسها على الفرد سواء كانت مثيـرات خارجيـة  

ضـوء  أو  طلقة مسـدس إلى  ويتجه االنتباه إلي المثير رغم إرادة الفرد كاالنتباه
 ١٩٢ص".ره من المثيراتخاطف مثير فيرغمنا المثير على اختياره دون غي

  :    العوامل المؤثرة في االنتباه  -
عملية انتقائية حيث يقوم الشخص باختبار منبه دون أخر الختيـار هـذا    االنتباه

                                                                        .المنبه عوامل خارجية وأخرى داخلية
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 ،العوامل الموضوعية الخاصة بـالمثير وظـروف وجـودة    والعوامل الخارجية هي 
العوامـل   فتتفاعـل  وميولـه،  ،العوامل الداخلية هي العوامل الذاتية الخاصة بالشـخص  أما

  .دون غيره وندركه ،الموضوعية الذاتية مع بعضها عند اختبار منبه ما ويجذب انتباهنا
مراحـل عمليـة   بأن علماء النفس اهتموا بتعريـف   )٢٠٠٠(دافيدوف  وتشير

: في حـاالت   الاإلدراك التي ينشط فيها االنتباه وافترضت الدراسات أن االنتباه فع
 ،عند استقبال المعلومات من عضو الحس ثم عند تخزين وتفسير المعطيات الحسـية 

  ١١ص.ما إذا كان سوف يستجيب لها ويقرر

 ) :  ذاتية (داخلية  عوامل -
 مؤقتـة تبعـاً  أو  تكون دائمـة  وقد ،بالفردالذاتية الخاصة  العواملوهي تلك    

  :تلك العوامل  من ،لطبيعة المنبه الذي يجذب انتباه الشخص وكذلك ،لحالة الفرد

                                       :  الذهني التهيؤ - 
هـو أول مثيـر يجـذب انتبـاه      الشـيء يفكر الفرد في شئ ما فإن هذا  عندما

  .ه بالفرد واهتمامه بهالرتباط المنب وذلك ،الشخص

 :الدوافع -
إلـى   أنا لشخص الجائع عندما يمشي في طريق عام فإنه يكون أكثر انتباها مثل

  .الفتات الطعام ورائحته

 :واالتجاهات  الميول -
اختالف اهتمامهم تبعاً ألهميـة  إلى  األشياء التي ينتبه إليها الناس تؤدي اختالف

  .هذا المنبه عندهم
  :  )عية موضو(خارجية  عوامل
تسمى مثيرات االنتباه وهي التي يتسـم بيهـا المثيـر وتسـاعد      العوامل تلك 

                                                                    .هذا المثير دون غيرهإلى  الشخص على جذب االنتباه
 نتبـاه على جـذب اال  اعدوتس االنتباه تلك العوامل الموضوعية التي تثير ومن 

  :المثير دون غيره إلى 
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 :  االنتباه  شدة
الحسية واالنتبـاه لهـا    والمدركات ،إن اختيار المنبهات )١٩٩٩( راجح يذكر

االنتبـاه   تجـذب  ،النفاذة والروائح ،واأللوان الزاهية ءيحدث بطريقة منظمة فاألضوا
  .عن األضواء الخافتة

 : هـالمنب حجـم
  .االنتباه إليها أكثر من األشياء ذات األحجام الصغيرة تجذبالكبيرة األشياء  أن

     : لمنبها) عدم ثبات ( تغيير
المنبه المتغير يكون أكثر جذبا لالنتباه من المنبه الثابت الذي يظل على حال  إن
أو  عملـه أو  الحجـم أو  أن تغير المنبه من حيث الشـدة  كما.سرعة واحدةأو  واحدة،

 .ي جذب االنتباهتوقفه له أثر كبير ف
                        :المنبه  تكرار
عـدة مـرات جـذب    " النجدة "تكرار المنبه يشد انتباه الفرد فلو صاح أحد  إن 

 .انتباه اآلخرين أكثر مما لو صاح لمرة واحدة فقط
بأن عند عرض مجموعـة مـن الـدرجات    ) "١٩٩١(ذلك عبد الخالق  ويوضح

بعد إعادة  ولكن ،ير في البداية ال يعرفون أسم اللوناللونية على األطفال في سن صغ
وتكرار عرض األلوان يتعرفون على األسماء بسـهولة وكـذلك بالتنبيـه لألشـكال     

  ١٧٢ص"ً.أيضا
بـأن  ) ٢٠٠٧(ذلـك شـوقي    ويؤكـد  ،يؤكد أدراك األلوان واألشكال فالتكرار

تكـرار  إلـى   الفنـان  دةعـا  ويلجـأ  ،التكرار يؤكد اتجاه العناصر وإدراك حركاتها
أو  مربعـات أو  مثلثـات أو  أقواسـا أو  مجموعات من العناصر قد تكون خطوطـا 

  ١٥٢ص.مجموعات لونية متباينة
                                                                     :المنبه  حركة -

لألشـياء علـى جـذب     المسـتمرة تساعد الحركة  لذلك ،نوع من التغير الحركة    
ألن المثير المتحرك  يثير االنتباه بصورة أكبر ممـا لـو    ذلك ،االنتباه بدرجة عالية

كمـا أن   كنةإليها عن األشـياء السـا   اهاألشياء المتحركة تجذب االنتب أن ،تكان ثاب
  .المفاجئة والسريعة أيضا
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بينت عدة دراسات أن القارئ العادي يكـون أكثـر انتباهـا     لقدالمـنبه  مـوقع    
األعلى من صفحات الجريدة التي يقرؤها من نصفها األسفل،كما إن أحسـن   للنصف

  .   موقع إلثارة االنتباه هو أن يكون المنبه أمام العين مباشرة
                    :التباين -

بأن أدراك الهيئة نتيجة االختالفـات فـي الحقـل    : ) ١٩٨٠( سكوت ذلك يؤكد    
ذلك يعني ضرورة وجـود اختالفـات فـي     فإن ،ندرك هيئة الشكل وعندما ،المرئي

   ١٥ص  .أن يكون هناك تباين فالبد ،توجد اختالفات وأينما ،المجال المرئي
 ويشـير  ،تلك الفروق الواضحة بين األشياء من أشكال وخطوط وألوان والتباين     
تبرز فـي   ءكنقطة حمرا" بأن الشكل المتعارض مع الخلفية :  )١٩٩١(الخالق  عبد
وكذلك وجود امرأة وسط عدد من الرجال   ،ل انتباهنا إذا كانت وسط نقط سوداءمجا

 .١٧٢ص" االنتباه  وتجذب ،تظهر بوضوح
جانب انـه  إلى  فالتضاد ،الباحثة بأن هذا التباين عندما يقوى يصبح تضاد وترى    

أنـه  إلـى   وقوي من عناصر جذب االنتباه إضـافة  هامعنصر تشكيلي فهو عنصر 
 .ى عملية إدراك المنبه وإدراك األشكاليساعد عل
التنبيهـات   نظـيم مما سبق أن اإلدراك البصري هو قدرة المرء علـى ت  فنجد

ذهنياُ في إطار الخبرات السـابقة   ومعالجتها ،الحسية الواردة إليه عبر حاسة األبصار
راك نجـد أن اإلد  كما، معانيها وداللتها المعرفية المختلفة وإعطائها ،والتعرف عليها

البصري له األهمية الكبرى في حياتنا فهو يساعد على تكوين الخبـرات اإلدراكيـة   
لدى الفرد لذلك قام الكثير من العلماء بدراسة اإلدراك البصـري لمعـرفتهم بمـدى    

  .أهمية اإلدراك البصري في حياة اإلنسان
 : اإلدراك وعالقتھ باإلحساساإلدراك وعالقتھ باإلحساس -٢
ة تتضمن تنظيما لألحداث الحسـية  أن األستجابة األدراكيب )١٩٧٩(يشير صالح   
يحدث االحساس عادة عن طريق اصطدام تموجـات خاصـة ، تصـدر مـن     ، 

األجسام الخارجية ، بأطراف االعصاب وتقوم األطراف العصـبية بنقـل آثـار    
  .االصطدام الى المخ ، ومن ثم يحدث االحساس 

ولكـل   فأعضاء الحس تنقل إلينا العالم الخارجي عن طريق عملية اإلحساس ،
 :منها  إحساس مجموعة معينة من األطراف العصبية ،
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وعنصرها المستقبل هو العين التي تتأثر بالموجات الصوتية  :إحساسات بصرية  - 
. 

 .وعضوها المستقبل هو األذن التي تتأثر بالموجات الصوتية :إحساسات صوتية  - 
ر بحركـات  وعضوها المستقبل هو األذن الداخلية التي تتـأث : إحساسات توازنية  - 

 .الرأس في اتجاهات مختلفة 
وعضوها المستقبل هـو األنـف والفـم اللـذان يتـأثران       :إحساسات كيميائية  - 

 .بالمركبات الغازية أو السائلة 
 .وعضوها المستقبل سطح الجلد  :إحساسات اللمس أو الضغط  - 
وعضوها المستقبل هو سطح الجلد في أمكنة مختلفـة عـن    :إحساسات حرارية  - 

 .تبعاً لتوزيع األطراف العصبية الخاصة بها األولى 
وتنتج عن مواضع األعصاب بالنسبة لبعضها فـإذا أغمـض    :إحساسات عضلية  - 

 .االنسان عينيه وحرك ذراعه حول كوعه يمكنه أن يحدد مقدار الزاوية الناتجة 
وهي إحساسات ضـغط  : كالجوع والتعب والدوخان  :إحساسات داخلية وحشوية  - 

   ٤٧٣-٤٦٩ .وحرارة وألم 

  ::  البصريالبصري  اإلدراكاإلدراك
تتعلق  جيةفسيولو دراتإن عملية اإلدراك تنطوي على ق" )٢٠٠٧(شوقي يذكر

  ١٧٤ص" بوظائف األعضاء وتتحكم في آليات اإلدراك البصري 
 ،العلماء أن الوظيفة األساسية للجهـاز البصـري هـي إدراك األشـياء     ويرى
المتاحة لعيوننا تكفي بـذاتها إلمـداد   المعلومات  فإن ،في العالم المحيط بنا واألحداث

  .الدماغ بتأويله المتميز للعالم المرئي
بأن اإلدراك البصري يحدث عندما يعرض شئ ما  ) "٢٠٠٠( دافيدوف وتشير

الخاليا العصبية للشبكية على أخـذ   وتعمل ،أمامنا فإنه ينبه حاسة البصر وهي العين
يتم تجهيز المعلومات الحسـية   حيث ،طاقة عن طريق المخإلى  المعلومات وتحويلها

تفسير تلك المعلومات ومقارنتها بـالخبرات السـابقة    ويتم ،عن طريق القشرة المخية
  )٢٥ص". (االستجابة المناسبة لذلك المثير وإصدار ،في العقل
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قام كثير من العلماء بتفسير عملية اإلدراك البصري لما له من أهمية فـي   وقد
ـ " بأن عملية اإلدراك البصري  )٢٠٠٧( شوقي فوضح ،حياة اإلنسان  اليتم االتص

البصري عن طريق العين من خالل الضوء المنعكس من المرئيات والـذي يسـتقبله   
العين بواسطة عدسة الشبكية فتتكون لديه صوره نمطية على الشبكية لـدرجات شـدة   

تقـوم   ثـم  .لتلـك األسـطح   المكونةالمدخل المتفاوتة من األسطح المتعددة واألشياء 
المخ فيتم به بعض التغيرات الفسيولوجية والكيميائيـة  إلى  األعصاب بنقل اإلشارات

في العضالت واألعصاب وخاليا المخ التي تسبب الوعي باألشياء واإلحساس وتنبـه  
 ١٧٥ص".قدرات التفكير والرغبات واالستجابة 

العقل عن صلة اإلدراك بالمراكز الموجودة في  )م١٩٩٤( الشافعيتحدث  وقد
وأكـد علـى تنبيـه     .والتي تساعد على اكتمال عملية اإلدراك البصري بصورة جيدة

تنبيهاً عاماً في الجسم فتكون االسـتجابة   ويحدث ،المخإلى  العضو الحسي ينقل التيار
    .أحساس أن يدرك إال إذا استطاع أن ينبه المخ كله أليال يمكن  فإنه ،أتم وأدق
يكمل تنبيهات حسية أخرى ليتكون تركيـب يـدخل    أن اإلدراك تنبيه حسي كما

ذلك آثار التجارب لإلحساسـات السـابقة مباشـرة    إلى  وتضاف ،المخ في عمل كلي
أن كل األجزاء في العقل تتفاعل مـع بعضـها ليـتم اإلدراك     ونرى ،قديمةأو  كانت

  )٣١ص(.الصحيح
 –الـذاكرة  أن اإلدراك عملية عقلية معقدة تساهم فيها "  )م١٩٩٢( مراد ويرى

 ،وتشـبيه  ،بشتى أحكامه من تعزيز للوجود الخارجي من تأويـل  –العقل  –المخيلة 
يوضح أن عملية اإلدراك ليست عملية منعزلة منفصلة بل هـي   وهذا ،وبناء ،وتمثيل

  )١٩٠ص".(اإلحساس الذي تقوم عليه سائر الوظائف العقلية 
فقط ولكن العقـل يلعـب   هنا نجد أن اإلدراك البصري ال يعتمد على العين  من

وقـت   واسـترجعها  ،التي تصل إليـه  والمعلومات ،دوراً هاماً في تخزين المدركات
زادت  وكلمـا  ،فعملية اإلدراك البصري تسهم في تنظيم معرفة الفـرد  ، الحاجة إليها

تسلسلية متطورة فإن ذلك يساعد على اإلدراك  وبطريقة ،القابلية التنظيمية لدى الفرد
  .باً وصعوبةاألكثر تركي
عيوننا من معلومات يجب عليـه أن يسـتخدم   إلى  يؤول الدماغ ما يصل ولكي

خبرات ذاتية أم خبـرات األسـالف القـدماء التـي     (سواء أكانت  ةالخبرات السابق
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ذلك فأن البنية المنطقية للعقل تحـتم عليـة التعامـل مـع     إلى  إضافة ،)الجينات   تتضمنها
ند استقبال للعناصر على سطح اللوحـة فإنـه وبطريقـة    ع فالعقل ،العناصر كجزء من كل

فطرية يحاول إيجاد معنى لها وذلك بربطها بصرياً بشئ أخر ليحصل على جملـة بصـرية   
  .  الفنان تفكيره اإلدراكي البصري على نحو خاص كي ينتج عمله الفني فيستخدم ،مفيدة

  ::  الجشطلتالجشطلت  بنظریةبنظریة  وعالقتھوعالقتھ  البصريالبصري  اإلدراكاإلدراك  
والتي فسروا اإلدراك علـى   رابطيالتي قام بها علم النفس التالتفسيرات  ظلت

إدراكنا للعالم الخارجي يبدأ بإحساسات منفصلة يترابط بعضها مع بعض حتـى  : أنه 
أن ظهرت مدرسة الجشطلت في أواخر القرن التاسع إلى  ،يتألف منها الكل اإلدراكي

، ات أكثـر منطقيـة  تفسـير إلـى   فقامت بإعادة صياغة التفسيرات السـابقة   ،عشر
  .بدال من اإلحساسات فقط والتفكير ،العقلإلى  اإلدراك وأرجعت

بأن نظرية الجشطلت بدأت  منذ بداية القـرن  )" ٢٠٠٨(على ذلك عبداهللا  ويؤكد
العشرين كرد فعل على اآلراء السيكولوجية السائدة التي كانت ترى أن عمليـة إدراك  

ثم يقوم الدماغ وفقاً لخبرتـه بجمـع    ومن ،التفاصيل الصغيرة في أي تكوين تتم أوالً
  .هذه األجزاء ألجل أن تكتمل الصورة النهائية ويتم إدراكها على أنها موضوع واحد

أسـاس أن   وعلـى  ،التي تقوم الجشطلت مناقضاً لهذا المبـدأ  مبدأكان ال بينما
وأن مخطط كلي ال يتجزأ للوهلة األولـى  أو  أي تكوين يتم إدراكه كشكلأو  الصورة

ثـم يـتم إدراك    ومـن  ،هذه اللحظة اإلدراكية هي التي تحدد هوية الشـكل ومعنـاه  
  ٢٣٤ص ."التفاصيل في ضوء التكوين الكلي للصورة 

 ينفي أوائل هذا القرن أهتم كثيرا من المفكر بأن) " ٢٠٠٧( شوقيلذلك  يشير
ـ   وأن ،والفالسفة بالعمليات اإلدراكية وبخاصة اإلدراك البصري طلت مدرسـة الجش

من أهم هذه التيارات الفكرية التي قدمت جهداً في إلقاء الضوء على ظـاهرة اإلدراك  
فقط ما يسمح العقل  هو ،أثبتت مدرسة الجشطلت أن ما ندركه بصريا ولقد ،البصري
يدركـه فلـن يتقبلـه    أو  لم يكن الشكل قابال ألن يتقبله العقل ويفهمـه  وإذا ،بإدراكه

  ).١٧٨ص( .أثر إحساسنا ولن يترك في الزمن
 ،)علم نفـس الشـكل   (بأن الجشطلت تعني باأللمانية  )٢٠٠٨(اهللا  عبد ويذكر

 .)التكوينية أو  التشكيلية(المفاهيم إليها في اللغة العربية هو مفهوم  وأقرب
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التـي تؤكـد   ) كانت(درجة كبيرة بفلسفة إلى  تأثر رواد مدرسة الجشطلت وقد 
  .مسبقاً ودةوخضوعها لقوانين موج أهمية العمليات العقلية وفاعليتها

 ،الفعـل  وردود ،أهم األسس التي انطلقت منها النظرية هي عملية إدراك الشـكل  ومن
وباعتبـار  .  واألرضية ومواضيع أخـرى عديـدة   والشكل ،الجزئي والكل والكل، والجزء،

 ذلـك بالعوامـل   وتـأثر  ،أن أحد أهم محاورها هو اهتمامها بإدراك لغة الشكل البصـرية 
ـ     نالنفسية بما يجعل هذه النظرية تؤكد الحلقة القائمة  بي كافـة   يالشـكل وعلـم الـنفس ف

النظريـة علـى أنهـا     وتبرز). الهيئة أو  بسيكولوجية الشكل(يمكن أن نسميه  وبما ،نواحيه
 ولـيس  ،أحد فروع علم النفس الذي يعالج السلوك واإلدراك الحسي بطريقة موحـدة وكليـة  

  )٢٣٤ - ٢٣٣ص . (واالستجابات المتفرقة مجزأةالكحاصل جمع للحوافز 
  :               أھمیة البعد اإلدراكي في العمل الفنيأھمیة البعد اإلدراكي في العمل الفني

بجانب أهتمام الفنان بالمعارف والخبرات واالفكار التي يـدور حولهـا بنـاء    
ومضمون العمل الفني يجب االهتمام ايضا بالبعد االدراكي للمتلقي ، كجانـب مـتمم   

اد أهميتة في هذا البحث ، بوصفه مهتما بتوظيف األضـداد فـي   لخبرة الفنان ، وتزد
الشكل الفني حيث يصبح من الضـروري وضـوح الرسـالة البصـرية للمتلقـي ،      
وتضمينها لعوامل الجذب واإلثارة ، وذلك من خالل تعرف الفنان على جوانب البعـد  

  .اإلدراكي 

  ::شكالشكالاألاأل  أدراكأدراك  عملیةعملیة
علمية تبين أن أدراك األشكال يـتم مـن   بأن الدراسات ال )٢٠٠١( أحمد يذكر

  . اإلشكالعلى  والتعرف ،البحث البصري: خالل مرحلتين أساسيتين هما 

 : البحث البصري عملية -١
محاولة التحديد الدقيق للمنبه الهدف من بين المنبهات األخـرى التـي    تعني

 مشهد بصري يحتوي على عدةإلى  كنا ننظر فإذا ،توجد معه في المجال البصري
أشكال هندسية وطلب منا تركيز بصرنا على الشكل المثلث مثالً فإن أعيننا سوف 

حتر ترى المثلـث مـن بـين األشـكال      تمر على المشهد البصري ذهاباً و أياباً
 .الهندسية التي توجد معه في المشهد البصري
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               :التعرف على األشكال عملية -٢
 خالل وجود مالمح معينه  في هذا المنبهالتحديد الدقيق لمنبه معين من  تعني

عن المنبهات األخرى التي توجد معه في المشهد البصري  تميزهصفات محددة أو 
 ،مثل الحواف الخارجية حيث أن حواف المثلـث تختلـف عـن حـواف المربـع     

  )٦٤-٦٣( .يختلف عن حواف الدائرة وكالهما

  ::  كلكلــــــــالشالش  -
 :الشكل  مفهوم  -  ١

من األلفاظ التي تستخدم كثيـراً فـي سـياق    " شكل"ظ يعد لف )١٩٨٧( عكاشة 
وصف خاصية يمكـن مـن خاللهـا    أو  ،تعتبر عامل إدراك فهي ،األحاديث اليومية

  ٧٢-٦٩.تمييز جزءاً من أجزاء خبراتنا اليومية والتعرف عليها بصورة منطقية
الشكل شائع بين الناس فـي أحـاديثهم لتوضـيح     لفظهذا ترى الباحثة  أن  من
شكل تمثل اللفظ الذي يستخدم للربط بـين الشـيء    فكلمة ،األشياء وإدراكها صفات

أيضاً يمثل ذلك وصف أحد األشـياء   و ،والصفة التابعة له إلدراكه على هذه الكيفية
 ،صـفة للجمـال  أو  ،قد يكون ملمساًأو  ،ساحةالمأو  من خالل الحجم بيةبعالقته النس

الشـيء ذو   وهـذا  ،ضيقأو  أوسعأو  صغير أو مثالً هذا الشيء ذو شكل كبير فيقال
الشكل للربط بين أحد  ظيستخدم أيضاً لف وقد ،هذا الشكل جميلأو  ،قويأو  شكل حاد

  .صفاتهأو  وأخر يماثله في عالقاته شياءاأل

  : الشكل  فهوماللغوي لم المعنى  -  ٢
تعريف المعنى اللغوي للفظ الشكل دارت تعريفات معظم القواميس حول  حول 
  :ني التالية المعا

 ،فلفظ الشكل في اللغة قد يعني الهيئة التي تظهر عليها األشياء )١٩٥٦(معلوف
ذكرت كلمة شكل يكون القصـد وصـف لشـيء     افإذ لأن اللفظ يتضمن الجما كما

منهج معروف يتبـع فيسـمى   أو  تنظيم معين أي ،وقد يقصد به إتباع طريقة ،جميل
بـه غالبـا    ويـراد  ،صورة الشيء المحسوسة كلوالش ،صورة: لشيءفشكل ا" الشكل  بذلك

فـالن   ويقـال ، ما كان من الهيئات كأوضاع الجسم كاالستدارة واالسـتقامة  واالعوجـاج  
  ٣٩٩:٣٩٨-٥٠ .يحب الشكل أي المنظر الجميل فالن ،شكله جميل أي منظره
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وقد يعني معنى الشكل في اللغة الكيفية التي يمكن بها الجمـع   )١٩٧٢( عطية
هيئـة الشـيء   :  فالشكل ،رؤية  متناسقة في ،متشابهةأو  مختلفة ،ر عديدةبين عناص
 ٤٩٠-٤٧وصورته 

  أن لفـظ الشـكل    غير ،في اللغة يرتبط بمعان محددة كلسبق نجد أن لفظ لش ما
 .عليه من معان يعتبر عنصراً هاماً في الفن ينطوي ما و

 :كمصطلح في الفن"   Form"   الشكل 
تلك الصيغة  بأنه  formالشكل بمعنى )م٢٠٠٨(لحميد اهللا و عبد ا عبديعرف 

األشكال  وأبرز ،النهائية التي تتكون نتيجة االتجاه الحاصل في عنصر الخط واتصاله
التي يكونها الخط هي الدائرة والمربع والمثلث وهناك العديد من األشكال التي يمكـن  

فيمـا   نظـر إلنسان الل ويمكن ،عن أشكال أخرى فضالً ،استخراجها من هذه األشكال
 في جزء منهـا أو  حوله ليجد آالف األشكال التي يمكن أن تنتمي في صورتها الكاملة

قد تكون أشكال مركبة من العديد من تلك أو  .األشكال األساسية الثالثة المذكورةإلى 
ذلك يمكن أن ندرك أن الخطوط المجردة عندما تلتقي على  وخالل ،األشكال األساسية

 . formنطلق عليها شكل  فإننا ،ذي بعدين سطح مستوي

 ،ثنـائي األبعـاد  أو  من ذلك بأن الشكل هو الذي يرى علـى مسـطح   ويعني 
 األشكال مرئية عندما تقوم الخطوط باإلحاطة واالشتمال على منطقة معينـة  وتصبح

عندما يعمل الملمس النسيجي علـى جعـل   أو  عندما يحدث تغير واضح في اللونأو 
 - )٦٤ص". (تتمايز عن الجوانب المحيطة بهـا  أو  العمل الفني تبتعد منطقة ما في

   .                         )١٢٣ص(
ننظر حولنا في البيئة المحيطة سنجد أنها مليئـة بمنبهـات ذات أشـكال     فعندما

هنا نجد أن دراسة  من ،التي تحيط  بها خارجيةمختلفة حيث يتحدد شكلها بالحواف ال
  ،ة كبيرة حيث أنه له تأثير كبير على المتلقي وأثـارت االنتبـاه لديـه   الشكل له أهمي

   .كذلك بسبب الشكل رفيقبل المتلقي من اللوحة التشكيلة بسب الشكل وينف
أيضـاً   وإنمـا  ،وليس معنى ذلك  أن أهمية األشكال  تقف على القيمة الجمالية 

ـ   وهنا ،تؤدي دورها كرموز ودالالت ذات معان ان فـي اختيـار   يتضـح دور الفن
التـي   ياألساس الجمالي والوظيف ىفي عملية التصميم عل مناسبةاألشكال وأبعادها ال

   .توصل الفنان لتوصيل رسالته وهدفه الفني
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على أهمية  األشكال بأنها تفتح المجـال البصـري    )م٢٠٠٨( هللاعبد ا ويؤكد
اكية ومستوى وعيـه  لإلنسان في عملية إدراكه وذاكرته آفاقاً جديدة في تجربته اإلدر

من سنن التطور  وكسنن ،ما حصل فعالً لإلنسان عبر تاريخه الطويل وهذا ،وسلوكه
أبسـط  إلـى   من األشكال بل وتم اختصـار هـذه األشـكال    العديدفي الحياة تهذبت 

أو  كل األجزاء التي ال يشكل وجودها ضرورة على مستوى الجمال وإزالة ،صورها
   .كه وذوقه عبر تـراكم ماليـين الصـور واألشـكال    الوظيفة وارتقى بمستوى إدرا

     .)٤٧-٤٦ص( ٢ج 
الباحثة أن نظرية الجشطلت من أهم  النظريات التي أرتقـت بمسـتوى    وترى

إدراك األشكال والصور ألنهم قد درسوا تنظيم المجال البصري فـي بدايـة القـرن    
اجها من مجـرد  استخر يمكن العشرين وقد ألحوا على أن الخبرة اإلدراكية صفات ال

والتـي تعنـي أن   "  ئـه الكل أكبر مـن مجمـوع أجزا  "  وعبارتهم ،تهاتحليل لمركبا
تتراكم عدة أشكال وصور  فعندما ،لإلدراك صفاته الجديدة الخاصة بعد حلول التنظيم

   .تجمعات منظمة أو  إدراكها في أنماطإلى  المرء ينزع فإن ،في المجال البصري
نظـام  إلـى   الجشتلطت ترى أن العقل قوة منظمة تحيل ما بالكون من فوضى فنظرية 

هـذه القـوانين بقـوانين     وتُعـرف  ،عوامل  موضوعية وبفعل ،وذلك وفقاً لقوانين خاصة
       .ل أولية فطرية لذلك يشترك فيها الناس جميعاًعوام وهي ،التنظيم اإلدراكي لألشكال

  :   قوانين التنظيم اإلدراكي لألشكال
أن علماء مدرسة الجشتلطت قاموا بوضع عدداً كبيـر    ):٢٠٠١( السيد يذكر

العلماء يحـدد   نذلك ال يوجد اتفاق بي ورغم ،من القوانين التي تنظم اإلدراك الحسي
قانوناً من العـدد الكلـي   ) ١١٤(يتفقون على  ولكنهم ،قيقاًعدد هذه القوانين  تحديداً د

على اإلطالق سبعة قوانين وهي موزعة على ثـالث مجـاالت    وأهمها ،لهذه القوانين
رئيسية تعد مركز اهتمام علماء نظرية الجشتلطت منذ إعدادها حتى الوقـت الـراهن   

براجنـانتس لجـودة    وقـانون  ،قوانين تجميع األشكال: ( وهذه المجاالت الثالثة هي 
  ).الشكل واألرضي وقانون ،األشكال
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  :  قوانين تجميع األشكال :  أوالً
إلـى   يحتـاج  وإدراكهـا  ،معظم األشكال التي نراها مكونة من عدة عناصر إن

تجميع وتنظيم تلك العناصر، وهناك خمسة قوانين أساسية أعـدها علمـاء مدرسـة    
ال لكي تبدو مترابطة حتى تمكن الجهـاز  الجشتلطت تبين كيفية تجميع عناصر األشك

تلـك العناصـر وهـذه القـوانين هـي       منهمن إدراك الشكل الذي يتكون  البصري
  .) االتجاه ،اإلغالق ،"االستمرار" االتصال ،التشابه  ،التقارب(

  :Closenessالتقارب  قانون -١
هذا القانون على أن العناصر القريبة من بعضها تدرك على أنهـا شـكل    ينص

وحدة واحدة ألن المسافات القريبة بين هذه العناصر تجعلهـا تنـتظم فـي    أو  ،حدوا
      ).٨٢-٧٨ص(  .سياق واحد ولذلك ندركها على شكل واحد

رؤية العناصر البصرية إلى  بأن العناصر البشرية تميل:" )٢٠٠٧(شوقي يذكر
                                           .   ٨٦ص"القريبة من بعضها وكأنها تنتمي لبعضها البعض 

  
  

  
  
  
  
  

  
  

بأن المسافات الفاصلة بين العناصر واألشكال تـؤثر  ) :٢٠٠٨(عبد اهللا  ويذكر
في دالالتها ومعانيها بما يجعل المجال البصري متغيراً حسب تغيير هذه المسـافات  

كهـا  لهـذه المتغيـرات يميـل األفـراد إلدرا     ووفقاً ،وتغيير العالقات القائمة بينها

   )١( شكل

تبعا  المنفصلة على شكل مجموعة وذلكقع والبالنقاط  تقارب بقع الحبر تدرك –يوضح قانون التقارب 
   .لخاصية التقارب
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تتأكـد العالقـات    وهكذا ،كمجموعات متقاربة وحسب المسافة الزمنية والمكانية لها
   ١٧١ص .القوية بين العناصر المتقاربة

الباحثة بأن قانون التقارب يساعد الفنان كثيراً على تقرير أهميـة بعـض    ترى
  . األشكال التي يؤكد دالالتها وصياغة معانيها دون غيرها

  :Similarityالتشابه قانون  -٢
بأن هذا القانون ينص على أن العناصر المتشابهة تجتمع " )٢٠٠١(السيد  يذكر

          .٨٠ص"معاً حيث ينتج عن تجمعها شكل منظم
  
  

 

 

 

 
 اللـون أو  الرؤية التي تحمل نفس الشكل ربأن عناص): " ٢٠٠٧(شوقي  ويذكر       

إلى  العناصر المتشابهة تميلاألشكال و وتلك ،التركيب تظهر كأنها تنتمي لبعضهاأو 
                   .٨٦ص "أن تتجمع بصرياً لتكون كال يتميز بكيان مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

  )٢(شكل
  اجتماع العناصر المتشابه بشكل منظم  –يوضح قانون التشابه 

 

  )٣( شكل

  تدرك علي أنها مجموعة معينة  بشكل كلي –قانون التشابه يوضح 
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بأن التشابه يعـزز جانـب التأكيـد     )٢٠٠٨(عبد اهللا  لتشابهقانون ا ويوضح
العديد من التصـاميم   فوحدة ،البصرية على رغم اإليقاع الرتيب الذي يؤكده والوحدة

عالقتها مع تعزيزها أحيانـاً  أو  كتلهاأو  ة التشابه في العديد من عناصرهاتتأكد نتيج
  ١٧٢ص .بشيء من التنوع البسيط متغير القرب في تنظيمها المكاني

  :.Continuity )االستمرار(االتصال  قانون-٣
ينص هذا القانون على أن العناصر التي تتابع في خـط  " )٢٠٠١(السيد  يذكر

  .٨١ص"ك على أنها تنظيم لشكل واحد مستقيم تدرأو  منحن
  
  
  
  
  
  

 عناصر الرؤية التي تسمح للخطوط والمنحنيـات " بأن  )٢٠٠٧(شوقي  ويشير
تجميعهـا مـع   إلـى   الحركات باالستمرار في االتجـاه المسـتقر تميـل العـين    أو 

  .٨٧ص"بعضها
  

  
  
  
  
  

  
ـ المتكررة تكتسب ترتي ناصراألشكال والع"بأن  )٢٠٠٨(عبد اهللا  يذكر    معينـاً   اًب

إذا طغـت عليهـا خصـائص     خاصـة  ،ونمطاً من االستمرارية في عملية اإلدراك

  )٤( شكل
  كامل تبعاً لقانون االتصالإدراك الشكل  –) االستمرار(يوضح قانون االتصال 

 

  )٥( شكل
  إدراك صورة الطفل كاملة رغم تقاطعها تبعا لقانون االتصال – )االستمرار(يوضح قانون االتصال 
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هذا التنظيم على جعل اإلنسان يشعر بالعمليـة االسـتمرارية فـي     ويساعد ،متشابهة
اإلدراك إلـى   اإلدراك على رغم دخول المتغيرات الجديدة والمؤثرات التـي قـادت  

  .١٧٢ص" ة وغير المتوفرة في الحالة الجديد صلياأل

 :Clousure اإلغالق قانون-٤
ينص هذا القانون على أن األشكال التـي تحتـوي    ) "٢٠٠١(السيد يذكر  

أن  بمعنـى  ،على فجوات محيطها ندركها على أنها أشكال كاملة حوافهـا مغلقـة  
  .٨١ص"عملية اإلغالق تمأل فجوات الشكل لكي تجعل له معنى إدراكي 

  
  
  
  
  

 تميـل  التـي أو  العناصر التي تكون نمطاً كـامالً "بأن  )٢٠٠٧(شوقي ذلك  ويوضح     
العناصر التي تحصر بينها مساحة من شأنها أن تشـاهد كوحـدة واحـدة     أي ،اإلكمالإلى 

األشكال الناقصة فإدراكه لألشياء يكون فـي غالبيـة   إلى  كما أن اإلنسان ال يميل في إدراكه
مـخ  إلـى   هـذا  ويرجـع  ،ال األشكال الناقصةأكمإلى  المشاهد يميل نأ أي ،األحيان كامالً

إذا كـان   وخصوصـاً  ،اإلنسان الذي يمده بالمعلومات التي لم تستطع حواسه توفيرهـا لـه  
  .  ٨٨ص" سبق له رؤيته مراراً أو  الشيء المعروض مألوف لديه

  

  

  

  )٦( شكل
  إدراك جميع األجزاء بشكل مغلق –يوضح قانون اإلغالق 
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بأن اإلنسان طيلة حياته يكتسب خبرات بصرية عديـدة   )٢٠٠٨(اهللا  بدع يذكر     
يستدعي كل هذه الخبرات فـي   فإنه ،متراكمة لكل األشكال التي وقعت عليها عيناهو

 لجديدةما هو إال نوع من أقامة العالقات ا فاإلغالق ،وقت ما لتفسير األشكال الجديدة
افترضنا بوجود أربع نقاط متعامدة فيما بينها فأن طبيعة  فإذا ،بين العناصر واألشكال

لى أساس أركان المربع وليس كنقاط تقع على محيط شـكل  الخبرة البشرية تقرؤها ع
 ومـن  ،أنها تجد عالقات ألبسط األشكال المألوفة بغية إغالقها أي ،منحنأو  متعرج

  ١٧٢_١٧٠ص .ثم قراءتها بصورة صحيحة

 :Common Directionاالتجاه  قانون-٥
في  حركعلى أن العناصر التي تت نينص هذا القانو"بأن  ) ٢٠٠١(السيد  يذكر

  .٨٢ص"اتجاه واحد ندركها على أنها شكل واحد 
  

  
  
  
  
  

  

  

  )٧( شكل
اكها بشكل مغلق لندرك شكل بضم جميع اإلشكال وإدرتكون  اإلدراكعملية  – اإلغالقيوضح قانون 

  الهره والبندا 
 

  )٨( شكل
  تدرك اإلشكال التي تسير معاً علي أنها مجموعة واحدة –يوضح قانون االتجاه 
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إلى  العناصر التي تتحرك في نفس االتجاه تميل"بأن  )٢٠٠٧(شوقي  ويوضح
التشابه في الحركة فالمصير المشترك إلى  هذا التجمع يرجع وأساس ،أن تتجمع سوياً

في مجموعة يعطي اإلحساس بالعناصر البصرية أو  بتكوين مجاميع حساسيعطي اإل
كمـا لـو   تدرك أو  واحدة أي أن العناصر البصرية التي تمر بنفس التغير ينظر إليها

  ٨٨ص" كانت تشكل كال واحد 

 :لجودة األشكال  نانتسقانون براج: ثانياً
بأن هذا القـانون يـنص علـى أن األشـكال األسـهل        )٢٠٠١( السيد يذكر

 ،البساطة والتناسـق واالنتظـام  واألسرع في اإلدراك هي تلك األشكال التي تتصف ب
القانون ينبئ بأن بعض األشكال الهندسية  أسهل وأسرع فـي إدراكهـا    ذافإن ه لذلك

 .من األشكال األخرى
التحقـق مـن صـحة هـذا     إلى  أجريت عدة دراسات علمية حديثة هدفت ولقد

حيث بينت أن األشكال التي تتصف بالبساطة  صحتهأكدت نتائجها على  وقد ،القانون
والتناسق والتنظيم تكون أسرع في إدراكها من األشكال التي ال تتـوافر فيهـا هـذه    

فسر الباحثون نتائج  هذه الدراسات وفقاً لقانون براجناتس حيث بينـوا   وقد ،الصفات
جودة األشـكال  إلى  أن البساطة والتناسق والتنظيم هي أساساً من العوامل التي تؤدي

اً أن الناس بصفة عامـة يتحيـزون فـي إدراكهـم     بينوا أيض كما ،وسرعة إدراكها
   ٨٣-٨٢ص.لألشكال التي تتصف بالبساطة والتناسق والتنظيم

  :Figure and Ground أرضية شكل وتنظيم المجال البصري إلى قانون :  ثالثاُ
بأنه يوجد صفة أخرى في تنظيم المجال البصـري بجانـب    )"م٢٠٠٧(شوقي  يذكر

      .شكل وأرضيةإلى  تنظيم المجال البصري وهي ،البصريالصفة الشكلية في اإلدراك 
  شـئ   فـأن  ،فأن مبدأ الشكل واألرضية يبدو أنه أساس أدراك جميع األشـياء 

                             ٨٢-٨١ص". خلفيته أو  ال يمكن رؤيته كشكل إال إذا فصل عن أرضيته
شـكل وأرضـية    إلى بأن عملية تحويل الكل المدرك )١٩٨٤( بسيونيويرى 

وانتبـاه المـدرك فـي     واهتمـام  ،على عوامل كثيرة منها االتجاه العقلي الكلي العام متوقفة
لحظة اإلدراك وخبرته السابقة عن الشيء المدرك وهذه العوامـل تجعلـه يحـول األشـياء     

   ٧٧- ٧٦ص. أشكال وأرضيات ليدرك معناهاإلى  يكانيكيةبطريقة تكاد تكون م
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األشـياء   نـدرك أننا : ينص على )٢٠٠١(السيد  الشكل واألرضية كما يراه  وقانون
شـكل  إلـى   أن اإلنسان ينظم األشـياء التـي يراهـا    بمعنى ،وفقاً لتنظيم الشكل واألرضية

تكون األرضـية هـي    بينما ،يتحدد الشكل بالحواف المحيطة به التي تميزه حيث ية،وأرض
 نوجد علماء مدرسـة الجشـطلت أ   ولقد   فن حوابدو وهي ،تقع خلف الشكل يالخلفية الت

  :تتحدد في أربعة عوامل رئيسية وهي كما يلي  ضيةالعالقة بين الشكل واألر
 ولـيس  ،تكون األرضية بال حواف بينما ،الشكل له حواف تحيط به وتميزه أن - ١

   .لها شكل محدد
 .الشكلاألرضية تقع خلف  أن - ٢
ية ألن حوافه تجعل لـه معنـى   الشكل أسهل وأبسط في إدراكه من األرض أن - ٣

  .إدراكياً يسهل تذكره بها
أقـل  أو  الشكل عن األرضية في درجة النصوع حيث يكون إما أكثـر  يتباين - ٤

 ٨٣ص .نصوعاً من األرضية
بأن مفهوم الشكل واألرضية في الطبيعة يتمثـل فـي   ) م٢٠٠٧(شوقي  ويشير

مفهوم فيما يحيط بنا مـن  أننا ندرك هذا ال كما ،هيئة النجوم كشكل والسماء كأرضية
 ،الورقة مثالً تمثل األرضية بينما تمثل الكتابة الشكل الواقع عليهـا  فمساحة ،مظاهر

تمثل المقاعد مثالً الشكل على أرضية الحجرة واللوحة الفنية المعلقة تمثل الشكل  كما
    .على الحائط كأرضية وهكذا

تنظيمات مختلفـة يتبـادل    كما أن العالقات بين الشكل واألرضية تتنوع فتأخذ 
كل منها حسب درجة األهمية التي يعطيها المصـمم تـارة للشـكل وتـارة أخـرى      

انعدام المعـالم المميـزة لكـل    إلى  لألرضية ومرة ثالثة لالثنين معاً لدرجة أن تصل
       . يتصف التصميم بالتكامل وهكذا ،منها

مات المسطحة سـواء  بين الشكل واألرضية في التكوينات والتصمي فالعالقات 
  :انسيابية مجردة تخضع لعدد من العالقات أو  هندسيةأو  كانت ذات أشكال تمثيلية

  .أرضية مأماأو  المشاهد غالباً الشكل فوق يدرك  - ١
 .له األهمية والصدارة الشكل  - ٢
 .غالبا أكثر بساطة من الشكل األرضية  - ٣
 .وشكل أيضاً ساحةتعتبر م األرضية  - ٤
يكمالن بعضهما البعض ويمثالن كالً متكـامالً فـي   والشكل معاً  األرضية  - ٥

 ١٣٨ -١٢٨ص .التصميمأو  التكوين
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بأنهـا تمثـل األشـكال     )"٢٠٠٨(عبـداهللا  واألرضية في التصميم يوضحه  والشكل
 بينمـا  ،األجزاء األساسية في مكونات العمل الفني ويطلق عليها البعض باألشكال الموجبـة 

  . ٢٥٩ص". السالب التي يستقر عليها الشكل األرضية هي الجزءأو  تكون الخلفية
هناك مبدأ عام في العالقة بين الشـكل واألرضـية   " بأن) ٢٠٠١(السيد  ويشير

تـدرك   بينمـا  ،وهو أن المنطقة األصغر في المشهد البصري تدرك على أنها شـكل 
  .٨٤ص" المنطقة األكبر على أنها أرضية 

  
  
  
  
  
  

 ،البيضاء أكبر مـن المنطقـة السـوداء   سنجد أن المنطقة ) ٩(نظرنا للشكل  لو
 بينمـا  ،ستدرك المنطقة السوداء التي تمثل وجهين متقابلين على أنهـا الشـكل   لذلك

  .ستدرك المنطقة البيضاء التي تفصل بين الوجهين على أنها األرضية

  

  

  

  

  

  )٩( شكل
  شكل أصغر من األرضيةنري إدراك ال –االرضيه ويوضح قانون الشكل 

 

  )١٠( شكل
  تساوي بين الشكل واألرضية –االرضيه ويوضح قانون الشكل 
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نجـد أن المنطقتـين البيضـاء    ) ١٠(لألشكال الموجودة في إلى  إذا نظرنا أما
تصبح هذه األشكال غامضـه ويصـعب تحديـد     ولذلك ،اويتين تقريباًوالسوداء متس

سيرى بعض األشخاص أن الجزء األبيض هو الشكل وأن  لذلك ،الشكل من األرضية
يعني أن هـذين   وهذا ،سيرى اآلخرون عكس ذلك بينما ،الجزء األسود هو األرضية

واحـدة ممـا    التنظيمين للشكل واألرضية سيتبادالن في اإلدراك رغم أن الصـورة 
بمـخ   قليـة بين الشكل واألرضية تحدث في العمليـات الع  عالقاتيوضح أن تنظيم ال

  .اإلنسان وليس في المشهد البصري
  

  
  
  
  
  
  
  
  

سنجد أن المنطقـة البيضـاء أصـغر مـن     ) ١١(نظرنا لألشكال الموجودة في  ولو
يمثـل مزهريـة   ستدرك المنطقة البيضاء على أنها الشكل والـذي   ولذلك ،المنطقة السوداء

  . تدرك المنطقة السوداء على أنها األرضية التي تقع خلف هذه األشكال بينما ،ودائرة ونخلة
العالقة بين الشكل واألرضية من أولى العالقات التي تواجـه   بأن الباحثة فترى
يصطدم بالتفاعل بين الشكل واألرضية بمجـرد   فالفنان ،عمله الفني إنشاءالفنان عند 

يعتبران هما أساس العالقات التركيبية  األرضيةو فالشكل ،اللوحةله في أن يخط خط 
واإلنشائية في التصميم فقد يدرك المتلقي عالقة بين الشكل واألرضية تقديري الشكل 

المشـاهد   أنمن  بالرغم ،الصور يصعب مقاومته وتعاقب ،األرضية شكلأو  أرضية
 حيـث  ،يظهر في المرة الواحـدة  يتردد بين مظهرين فإن مظهرا واحد فقط هو الذي

  .اوباتج األكثرالبصري ينصب على الشكل  اإلدراكان 

  )١١( شكل
  نري أدرك الشكل أكبر من األرضية -يوضح قانون الشكل واالرضية
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 )١٣(نجد ذلك في شـكل   ،ومساحته  شكلتأثر على تضاد ال األرضية  نأ كما
اقل مـن   أنهاتبدو للناظر ، والموجودة داخل مساحة مربعة بيضاء  لسوداءفالمساحة ا

  .داخل مساحة سوداء مثيلتها البيضاء الموجودة
  

  
  
  
  
  

  

  )١٢( شكل
  أعمال توضح قانون الشكل واألرضية 

 

  )١٣( شكل
  يوضح تأثير األرضية علي تباين الشكل ومساحته 
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والهيئات له تأثير الكبير على لون الشئ الـذي تـراه    لإلشكالالمحيط  فالوسط
كذلك الصور السابق وجودها على شبيكية العـين  ) التباين(العين وهو ما يعرف بـ 

وعنـد  ) التباين المتتـابع  ( وهو ما يسمى بـ  الملونة باألسطح اإلحساستؤثر على 
المجاور للشئ المرئي هذا قد يؤدي االختالف فـي  أو  الوسط المحيط وانألإلى  النظر

 وفكان اللونان يختلفان اختالفا كبيرا س فإذا، لون الشئ المرئي عما لو كان متفردا 
 إذا أمـا  ،سوف يظال مختلفين في درجة اللون أنهمالدرجة  األخريئثر كل منهما في 

  .يفيا فسوف ال يظهر هذا التباينكانت درجة اللون فيهما قريبة من بعضها ط

 :المتبادلة في األنعكاس  األشكال
مـدلول  إلى  بأن هناك أشكال تدرك بوضع معين فتؤدي )٢٠٠٧(شوقي  يذكر

رغـم أن   وذلـك  ،مـدلول ثـان  إلـى   تدرك تارة أخرى بوضع جديد فتؤدي ثم ،ما
 -أوليـا   لـيس  -ثانويا  هدالمشا إرادة تعلب حيث ،الموضوع المرئي واحد لم يتغير

علـى   المسجلة الصوران هذا التغير ال يصاحبه تغير في  كما ،البصري اإلدراكفي 
  .شبكية العين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١٤( لشك  

  مجموعة من األشكال المتبادلة في االنعكاس 
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يرى هذا المكعب مرة علـى  ،  Neckerباسم مكعب نكر  )أ( الشكل في يعرف     
يرى سـلما  ، )ب ( في السلم انه فوق مستوى النظر ومرة أخرى تحت مستوى النظر

مستطيلين يتبـادالن فـي    متوازي )جـ ( في .يرى مقلوبا خرىمرة أصاعدا مرة و
ست مكعبـات   )د ( في .األسفلإلى  الظهور مرة وجه احدهما أعلى ومرة وجه األخر

وقـد تـدرك  ، يسارا أيضا أو  أسفل مرة أخرى ويميناإلى  ،أعلىإلى  تظهر أوجههم
  .ن ابيضأخرى متعرجة بلوأو  هذه األشكال مسطحة مصفوفة بلون اسود

  : المستحيلة  األشكال
ـ  احداألشكال التي ال يمكن رؤيتها على هيئة شئ و أنها  ايقع في المكان أي أنه

مشـكالت   وجميع ،أشكال يمكن رسمها على الورق فقط ويستحيل تواجدها في الواقع
يقوم النسـق اإلدراكـي بإنشـاء     أنهذه األشكال تتعلق بالبعد الثالث في من الواجب 

فيما  ضةأما هنا فإن المعلومات متناق .ثة من البعدين اللذين تعطيهما الصورةأبعاد ثال
  ٨٥-٨٤ص      .وتفشل في تحقيق ذلك،  هابين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الباحثة مما سبق أن األشكال تتخذ في الفن قوانين و تنظيمات ومسـارات   ترى
ديد مـن  غير منتظمة للشكل تجعلنا نستخلص العأو  تعطي حلول منتظمة مما ،عديدة

من الفنانين قد  فكثير ،القوانين والتي يمكن االهتداء بها لحلول الشكل في العمل الفني
استفادوا بهذه القوانين والحلول التي تخلق نسباً وتناسبات يمكن عن طريقهـا تقسـيم   

  )١٥( شكل
  مجموعة من اإلشكال المستحيلة

  .السلم األبدي) د(أزرة الشيطان، م) جـ(المثلث المستحيل، ) ب(المكعب المستحيل، ) أ(
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أن التناسبات المختلفة تعطـي   كما ،صياغة الشكل من خاللهاأو  مساحة العمل الفني
. األشكال التي تخلق تصورات جماليه مبتكرة من الله صياغة كثيرشكالً يمكن من خ

ومن ذلك نالحظ أن الشكل يمثل صيغة شاملة و له كيان في األعمـال الفنيـة بمـا    
تحتويه من عالقات ووظائف تؤكد وحدة التكوين وترتيب األجـزاء داخلـه ،إضـافة    

  .لذلك فأن األشكال تتخذ أنواع عديدة
                    :الشكل  أنواع

الهيئـات  أو  هناك أنواع عديدة من األشـكال "بأن ) م٢٠٠٨(عبد الحميد  يذكر 
األشـكال  : الخارجية لألعمال الفنية ويمكن أن تتبع ذلك من خالل فئتين كبيرتين هما 

 ١٢٣ص". العضوية واألشكال الهندسية
 الباحثة بأن الفن التشكيلي يتعامل مـع شـكلين أساسـيين همـا الشـكل      فترى

خالل هذين الشكلين يحاول الفنان إيجاد صيغ فنيـة   ومن ،العضوي والشكل الهندسي
أو  حـة عنها  بكل الوسائط سواء كانت لو ويعبر ،تحمل المعاني واألفكار التي يريدها

  .قطعة خزفأو  تمثال
  :Organic Shapesالعضوية  األشكال

داللة علـى  مصطلح يستخدم لل: " الشكل العضوي بأنه )٢٠٠٦( سالمة يعرف
تعطي انطباعا بوجود الصفات الحيويـة التـي   أو  كيانات تنتظم بطريقة تثير إدراكاً

هي أشكال أو  ،عةأشكال ذات صلة واضحة بعناصر الطبي فهي ،تميز الكائنات الحية
أشكال الكائنـات   مثل ،تستخلص صفات األشكال الطبيعية دون أن تحاكيهاأو  تحاكي

 ،شكل االميبا بعدم الثبات والتغير الـدائم  ويتميز ،كاألميبا ياالحية األولية وحيدة الخال
  ٦٥ص".بعض القشريات والرخويات  كذلك

بأن معظم األشكال المألوفة في الطبيعة هي أشكال )" م٢٠٠٨(عبد الحميد  يذكر
 ١٢٣ص" أشكال ملساء ناعمة هادئة منحنية وغير منتظمة  إنها ،عضوية

العناصر التي تتخـذ  " العضوية تعرف بأنها بأن العناصر ) ١٩٦٨(ريد  ويشير
النمـو للمـادة    بـدافع  ،تفاعل القوى الميكانيكية التي ال تتغيرإلى  نسق خاص يرجع

  ٤٢ص" في حركة ممهدة  جةالحية لتتخذ هيئة ذات أسطح منحنية وممو
النسق المقابل للعنصـر   لكالباحثة بالعناصر العضوية في هذا البحث بذ وتقصد

عضـوي   فمصطلح ،تج عن طبيعة النماء العضوي للعناصر في الطبيعةالنا الهندسي
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ال يستخدم بمعناه الوظيفي ولكن يستخدم لوصف خصائص نوعية الخطوط العضـوية  
تتميـز بالحيويـة    والتـي  ،الجامـدة أو  أيضاً للعناصر في الطبيعة سواء الحية منها

ي الخاص بهـا والتـي   طبيعة النمو العضو حسب ،واالنحناءات والليونة يابيةواالنس
  .تضيف إحساسا دينامكيا خاصا

ترجمـة ذات طـابع   "  :عن التراكيب العضوية قائالً)١٩٨٠(النشار  ويتحدث
عضوي تتبنى االنحناءات وتتعامل مع االنسيابيات بهدف تحقيق تراكيب حية نابضـة  

ـ    هـذه األشـكال    تبدرجة من درجات المشاعر متعاطفة مع الطبيعـة وسـواء كان
 يهـا ف تتأكـد  ،معقدة وخشـنة أو  ولينة منسابة ،أم صلبة رخوة ،متداخلةو أ مضطربة

تندمج فيها األسطح والمالمس هالمية التركيب أم متماسـكة  أو  البروزات والنتوءات
  " محددة ومجملة أو  ومتشعبة ممتدة ،كالبناء

بـه  الباحثة بأن األشكال العضوية مصدرا خصباً لالبتكار و اإلبداع لما تتميـز   وترى
  .من قوة االنفعال والحيوية و مرونة في المعالجة اللونية فالتعامل معها يأتي تلقائياً   

  :Geometrical Shapes الهندسية األشكال
" العنصر الهندسي بأنه العنصر الـذي يتخـذ نسـقاً هندسـياً     " )١٩٧٨( دري يعرف

  .٢٣ص
ة وأقـواس وزوايـا   والعنصر الذي يتخذ هيئة هندسية يحتوي على خطـوط مسـتقيم       

ـ   أنواع ،ترسم بواسطة األدوات الهندسية ومن هذه العناصر الهندسـية   كالالخطـوط واألش
   . مجسماًأو  أن يكون مسطحاً إما المعين، المستطيل، المربع، ،كالمثلث ،الدائرة

أشكال من صنع اإلنسان تعتمد في بنائهـا  : " بأنها  )١٩٩٢(بسمارك  ويعرفه 
يطة مثل النقطة والخط بأنواعه المنكسر والمنحنـى والـدائرة   على عناصر أولية بس

وغيرها من األشكال حيث يمكن لألشكال الهندسية كـالمربع والـدائرة والمثلـث أن    
                      ١٣٢ص"يسترضى تحت ظروف معينة لتخلق أشكال غير طبيعيـة  

ماط لطريقة انتظامهـا  ثالثة أنإلى  الهندسية تنقسم ألشكالبأن ا) ١٩٩٨(محمد  ويذكر
:   

  : منتظمة أشكال -١
األضـالع والمربـع    المتسـاوي أشكال منتظمة األضالع مثـل المثلـث    هي

    .والمضلعات المنتظمة والدائرة وهي أكثر العناصر تناسباً وتناظراً
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هو ذلك الشكل الهندسي المكون من ثالثة أضالع وثالثة زوايا ولـه  : المثلث - 
 ثالثة

المكون من أربعة أضالع و له أربعة زوايـا   ندسياله هو ذلك الشكل:المربع - 
 .قائمة

هو ذلك الشكل الهندسي المكون من أربعة أضالع كـل ضـلعين   : المستطيل - 
 .وله أربعة زوايا قائمة نمتقابلين متساويي

 شبة منتظمة أشكال -٢
وشبه المنحـرف ومتـوازي األضـالع     لساقينالمعين والمثلث المتساوي ا 

  .متساوين نتقابليحيث يكون كل ضلعين م

 غير منتظمة أشكال  -٣
معين حيث تتداخل مـع األشـكال المنتظمـة     دسيال تخضع لقانون هن هي

 5-٥٢ص.لفةواألشكال شبة المنتظمة لتكوين أشكال مخت
الباحثة بأن الشكل الفني الذي يمكن أن نصفه بالتميز والتفرد مهما اختلفت  ترى

العناصر والمفردات فيه تعتمـد علـى    فكل ،أبعاده الجمالية والوظيفية هو كيان واحد
 .األخر في إطار عالقة اتساق ووحدة وتكامل

دون النظـر ألحـد عناصـر     ةفالشكل في اللوحة الفنية يدرك كوحدة متماسك 
  .هي ما تكون البنية والوحدة المتكاملة للعمل عناصرال وهذه ،اللوحة منفصلة

لوا العديد من المفردات الشكلية فـي  الفنانين على وجه العموم كثيراً ما يتناو إن
 فقـد  ،تحقيق ما يريدون التعبيـر عنـه  إلى  بنائهم لعملهم الفني وذلك بهدف الوصول

منها هيئاتـه   ليستمد ،كالهماأو  األشكال الهندسيةأو  يختار الفنان األشكال العضوية
  .الشكلية والتي يتناولها في عمله الفني

صرون بنائهم لألعمال الفنيـة علـى تنـاولهم    كما أن هناك من الفنانين من يقت 
لهيئة شكلية بعينها ليس لبناء عمل فني واحد بل لمحاولة بناء سلسـلة متعـددة مـن    

بذلك على أن لكل مفردة خصائص وإمكانـات تشـكيلية    معتمدين ،األعمال المتنوعة
تشكيل الكثيـر مـن األعمـال     يوأبعاد تعبيرية  يمكن استخدامها على نطاق واسع ف

الفنية المعاصرة أصبح الفنان يبحث عن تحقيـق   االتجاهاتظل  وفي الفنية المتنوعة،
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بمستوى أدائـه الفنـي    لالرتقاءسعياً  وذلك ،أبعاد فنية جديدة من خالل أعماله الفنية
 وهـذا  ،والفكري  ويحقق الفنان الممارس ذلك بدون صعوبة إذا كان لديه وعي بذلك

ولكن عن طريق المحاوالت الجادة والهادفة والتي  يأتي عن طريق الصدفة الالوعي 
تعتمد على عمق في الرؤية والتأمل ومزيد من التفكير المبتكر واستمرار في البحـث  

  .والتجريب
ظـل وجـود بعـض     في ،التشكيلية تبنى تدريجياً للوحةالبنية المتكاملة في ا أن

  .المحيطة به والظروف ،التشكيل وبخامات ،المتغيرات التي ترتبط بالفنان
  :النظرية الشكلية في الفن 

واحدة مـن أحـدث    هى) formalist(النظرية الشكلية بأن ) ٢٠٠٧(يرى ستولنيتز   
حيـث يفسـر    ، بداعيـة حد النظريات الخاصة بتفسير الظـاهرة اإل أ النظريات ، و

 ةكـون منفصـل  تن أالبد  أنها )بداعية فى الفنالظاهرة اإل(صحاب النظرية الشكلية أ
لف منها التجربة المعتادة ، فالفن عالم قائم بذاتـة  أاالفعال والموضوعات التى تتعن 

القيم الجماليـة الخاصـة بـالفن ال    فقتباس منها ، و اإلأوهو ليس مكلفا بترديد الحياة 
ن يكـون  أذا شاء إخر من مجاالت التجربة البشرية ، فالفن آن توجد فى مجال أيمكن 

  . ذاتةن يكون مستقال بأفنا ينبغى 
تتمثل فـى التنظـيم الشـكلى     فى مجال التصوير التشكيلي ن قيمة العمل الفنىإ

هتمام الفنان ينصـب عـل   إللعناصر التصويرية من خط ولون ومفردات تشكيلية ، ف
ـ    التشكيلي مجال واشكاليات فن التصوير لـى  إ أ، وهذا يؤدى بالفنـان الـى ان يلج

بالتالى و ، ك يبتعد الفنان عن المحاكاةتحريف ملحوظ لما هو معطى فى الطبيعة وبذل
  .همية فى فن التصويرأيصبح الموضوع غير ذو 

ن أخذ علـى عاتقـه   أ)  Paul Cezanneبول سيزان ( فعلى سبيل المثال الفنان     
هميـة  أقيمتة عن طريق التعبير عن موضـوعات لهـا    التشكيلي يعيد لفن التصوير

دجـار  إن يفعل معاصره اب الماء ، كما كااكو ضئيلة فى الحياة ، كالتفاح والبرتقال 
ما هـو  (  التشكيلي والذى كان يعتبر الموضوع فى فن التصوير Edgar degasديجا 

ى أو أو حصـانا  أن جـبال  أ  Rodinو كما قال رودان أ) جل الرسم أال حجة من إ
   ٢٠١-١٩٧ص   .غراض فن النحت ألهمية بالنسبة شيء تتساوى كلها فى األ
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ع األوعل      انى الرب ان فن ذا ف رن التاسى ھ ن الق ر م ر ع خی ن ، أعش ائم الف و دع رس

ل  ع ب ة إفلیس الفن بالنسبة لھم معتمدا عل موضوعات التجربة المعتادة فى الواق ن اھداف

  .وكامنة فیة  هوحد ھداءاتة خاصة بآسالیبة وأوقیمتة الجمالیة والفنیة و

د      ق ب د من اإلأومن ھذا المنطل ع تجت العدی د عن جمی ى البع ة ال ة الحدیث ات الفنی اھ

اة آ ار المحاك ن  representationث ة یمك كیلیة والجمالی القیم التش ى أ، ف ون عل ن تك

   . بتعد العمل الفنى عن محاكاة الواقع المرئىإكلما  ھكمل وجأ
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  )١٦( شكل
  هيكل مبسط يوضح ما سبق ذكره عن الشكل الفني وأهم فروعة وأقسامه 
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  الثانيالثاني  المبحثالمبحث

  اداد  األضـــــداألضـــــد

  : يدـتمه
سبق إن الفن التشكيلي يتعامل مع شكلين أساسيين هما ذكرت الباحثة فيما   كما

خالل هذين الشكلين يحـاول الفنـان إيجـاد     ومن ،الشكل العضوي والشكل الهندسي
عنها  بكـل الوسـائط سـواء     ويعبر ،التي يريدها فكارصيغ فنية تحمل المعاني واأل

ـ    هذين ،عمل مركبأو  قطعة خزفأو  تمثالأو  كانت لوحة نهم الشـكلين كمـا رأي
يختلفان في طبيعتهما ومتضادين في تركيبها وبنائهما الداخلي بينما الشكل العضـوي  

في تركيبهما نظـم   كمنلين وانسيابي وحيوي نجد األشكال الهندسية صارمة وحادة وي
  .يجعلهما متضادين في نظم بنائهما وتركيبهما الداخلي هندسية وبنائية وهذا ما

ي والهندسي المتضادين في تركيبهما يعد بمثابة التكامل بين الشكلين العضو هذا
الموجود أصالً في الكون بين كل المتضادات  تكاملترجمة بالغة للفن ومفرداته تعكس ال

عندما  فالفنان ،ويعكس حس الفنان تجاه تلك المتضادات الموجودة في الكون من حوله
 ،تعاقب الليل والنهار يتأمل الحياة من حوله يجدها مليئة وزاخرة بالمتضادات  فهناك

 الصخب ،والحزن الفرح ،والكره الحب ،والقبح الجمال ،والشر الخير ،والزفير الشهيق
  .الخ... والموت الحياة ،والالشعور الشعور ،والجزر المد ،والهدوء

أن خلق اهللا الكون أبدع الخلق وصوره وأظهر دالئل قدرتـه فـي خلـق     فمنذ
ِإنّ فـي  : (وجل  في كتابه العزيز  اهللا عز ويقول ،اروالنه والليل ،السموات واألرض

ف ا خَلَقَ اللَّهمارِ والنَّهلِ واللَّي لَافياخْت تَّقُونمٍ يِلقَو اتضِ لََآيالَْأرو اتاومّسورة ) [الس
االختالف بين عناصر الكون شئ أساسي وعام فـي إدراك هيئـة    فإن ،]٦أية :يونس

 .بالتضاد نسميه األشكال وهو ما
الجنس البشري الذي يمأل ذا الكون وينتشر بين أرجائه مختلفون فيما بينهم  وأفراد

أيضاً مختلفون  ولكنهم ،في الهيئة العامةأو  في لون البشرةأو  ليس فقط في طول القامة
االختالف بين هيئات البشر قد يحقق نوعا من  وهذا ،في طبيعة الصوت ومالمح الوجه

بين أفراد العنصر البشـري   فالتضاد ،لذي يجعل لكل إنسان شخصية متميزةالتضاد ا
مكونات جسم اإلنسان  يظهر التضاد واضحاً في وإنما ،ليس في تلك االختالفات فحسب

 .واألذنان والرجالن واليدان كل منهما مختلفان فالعينان ،الواحد
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تكون متضادة فكل  فقد ،هذا االختالف أمتد ليشمل أصابع اليد الواحدة لإلنسان إن
أنه إذا أمعنا النظر وتحرينا  بل ،األخرى صابعفي هيئته عن بقية األ تلفإصبع منها يخ

على عظمة خلق اهللا  لالدقة في أصابع اليد الواحدة فإننا نجد بها تضاد عجيب ودقيق يد
لكل إنسـان بصـمات    حيث ،التضاد يكمن في بصمات تلك األصابع وهذا ،وجل عز

من البصمات األخرى ألي إنسان أخـر   يرهاأن تتطابق مع غ يمكن ميزة الفريدة ومت
من ذلك أننا لو أخذنا بصمة أحد األصابع إلنسان ما  واألغرب ،وإن كان أخا توأما له

  .ذلك اإلصبع في أيدي البشر جميعاً يقابل بصمات ما قأن تطاب يمكن فإنها ال
جد تضادات أيضـاً بـين   من متضادات في الجنس البشري يو يوجد ما بجانب

الحيوان والنبات بل وأيضا بين جميع العناصـر   وهي ،جميع الكائنات الحية األخرى
  .غير الحية كالصخور والمعادن وغيرها

ملئ بالمتضادات الشكلية واللونية والملمسية بـدرجات متفاوتـة    انالحيو فعالم
انه وتعـالى فـي   وبصورة يصعب حصرها ويعتبر هذا التضاد أيه من آيات اهللا سبح

ـ     وما{:كتابة العزيز لََآيـةً ِلقَـومٍ    كذَرَأ لَكُم في الَْأرضِ مخْتَلفًـا َألْوانُـه ِإنّ فـي ذَِل
ونذَّكَّر{  ]. ١٣أية :سورة النحل[}ي  كَـذَِلك انُهفٌ َألْوخْتَلامِ مالَْأنْعو ابوالدالنَّاسِ و نوم

  ]٢٨أية :سورة فاطر[.}ِإن اللَّه عزِيز غَفُور  لْعلَماءمن عباده ا هاللَِّإنَّما يخْشَى 
 فالفنـان  ،به من عناصر كونية يحيط الحال الفنان البد أن يتأثر بكل ما وبطبيعة

المراحل الفنية عبر العصـور   وبتتبع ،كإنسان جزء من الطبيعة يؤثر فيها ويتأثر بها
دائماً أن يبرز جمالها من خالل التعبير عمـا بهـا مـن     سنجد أن الفنان كان يحاول

أنه تعلم من الطبيعة أن التضاد يلعب دوراً هاماً في إبـراز   كما، تضادات واختالفات
أنه يصعب أن نـرى   لدرجة ،حجماًأو  لونياًأو  تعبيراته الفنية سواء كان تبايناً ملمسياً

قد يكون في الخطوط سواء  فالتضاد ،عمالً فنياً دون وجود أي نوع من أنواع التضاد
منهـا   واءوقد يكون في األحجام س كالالمستقيمة وغير المستقيمة وقد يكون في األش

أو  التضاد في األلوان والمساحات والمالمس سواء النـاعم  وأيضاً ،الصغيرأو  الكبير
نوع من وكثيراً ما يجمع العمل الفني الواحد بين أكثر من . .الغائرأو  البارز ،الخشن

 .أنواع التضاد
األضداد تكمل بعضها البعض برغم اختالفها فاألضداد مجال واسـع يثيـر    هذه

خيال الفنان ويجعله يستلهم منها رؤى تشكيلية مبتكرة ألعمال مختلفة لتطلـق خيالـه   
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بابتكار أعمـال فنيـة    قوممنها نقطة انطالقة في جعلوتجعله يستشعر عوالم جديدة وي
يز بالتنوع واالختالف والحداثة باختالف ذاتية كل فنان وإحساسه تشكيلية معاصرة تم

  .تجاه هذه المتضادات وانفعاله بها وتأثيرها عليه
بسيطاً كما كـان   مشهداًبأن العالم المرئي لم يعد  )٢٠٠٨(عبد اهللا يذكر  وكما

 ،في السابق وإنما صورة معقدة جداً من التفاصيل المنسجمة والمتنـافرة والمتضـادة  
فإن المخ طور إستراتيجية عملـه الستنسـاخ    ولهذا ،منها يحمل شفرات مختلفة كلو

شفرات هذه المشـاكل   فكإيجاد حلول سهلة وإلى  وإدراك هذا التعقيد وتوصل الدماغ
  . ٢٣٤المعقدةً ص صريةالب

التـي   فاألشـكال  ،أن التضاد يعمل على ظهور األشكال بصورة واضـحة  كما
  .تالف  في الحقل المرئيندركها هي نتيجة لوجود اخ

أن أدراك الشكل هو نتيجة االختالف في الحقـل   )١٩٨٠(سكوت لذلك  ويشير
ما نراه ما هو إال  فإن ،ةكان هذا الحقل المرئي كله صورة واحدة مكرر فإذا ،المرئي
ذلك يعني ضرورة وجـود اختالفـات فـي     فإن ،ندرك هيئة الشكل فعندما ،ضباب

أن يكون هناك تباين وهذا هـو أسـاس    فالبد ،د اختالفاتالمجال المرئي وأينما توج
 ١٦-١٥ص.أدراك الشكل

  : Contrast دادــاألض
في المعاجم والموسـوعات  ) التضاد(كلمة إلى  لقد تم التطرق  :في اللغة التضاد

) التضـاد (نرى جذر كلمـة   نابأن) : ١٩٨٨(العربية بشكل كبير فيذكر أبن المنظور 
ضد البياض، والمـوت   والسواد ،كل شيء ضاد شيئاً ليغلبه ومعناه  هو) الضد(وهو 

المتضاد، واألضـداد،  : ضد النهار، إذا جاء هذا ذهب ذلك ويقال والليل ،ضد الحياة
 ٥١٩ص. والتضاد

 ،في كتابـه األضـداد  ) ه٣٥١(يطالعنا أبو الطيب اللغوي :اصطالحا :  األضداد
البيـاض   نحو ،الشيء ما نفاه وضد ،واألضداد جمع ضد:  معنى الضدية فقال بتحديد

تـرى أن القـوة    أال ،كل ما خالف الشيء ضدا لـه  وليس ،والسواد والسخاء والبخل
 فاالختالف ،الجهل العلم وضد ،ضد القوة الضعف وإنما ،والجهل مختلفان وليس ضدين

  .كان كل متضادين مختلفين وليس كل مختلفين متضادين إذا ،أعم من التضاد



 - ٥٩ - 
 

بمعنى أو  بأن التضاد هو أحد مستويات التباين) " م٢٠٠٥(ل أشجان الجم وتذكر
  .٣٨ص" من التباين وأعلى مستوى منه وىأكثر وضوحاً هو الفارق بين أدنى مست

  :التضاد في الفن التشكيلي مفهوم
 ."أكثر من عناصـر العمـل الفنـي   أو  تباين عنصرين" بأنه ) ٢٠٠٣(يعرفه عفيفي 

  ١٠٨ص

  :اإلجرائي لألضداد  التعريف
 الجمع بين طرفي النقيض في العمل الفنيالتضاد في هذا البحث يقصد به  مفهوم

، من خالل التباين الشكلي بين عنصرين أو أكثر من العناصر البنائيـة فـي العمـل    
الفني ،من خطوط وألوان ومالمس وخامات ، تبنى على أسس عامة ومرنة ، لتـنظم  

 يةابتكار لوحـات فنيـة تشـكيل   من أجل ضدها ، وذلك إلى  السريع من حالة االنتقال
  .معاصرة

  :التضاد في العمل الفني التشكيلي جماليات
أعلـى مراتبـه   إلى  تقدمت محاوالت الفنان للوصول بالعمل الفني واإلبداع لقد

  . الحاضر صرمستوى الفكر المطروح في الع وتقدم ،نظرا لتراكم الخبرة
لية التـي تسـاعد الفنـان إلثـراء     في العمل الفني هي أحد القيم الجما والتضاد
  .تعمل على إعالء ما يبدو فيها من جماليات ألنها ،تجربته الفنية

تحقيقـه عـن   إلـى   التضاد في الفن يأتي عن طريق الفنان فهو الذي يسعى إن
 ،قصد تشكيلي يؤكد هدفه التعبيري مما يتيح له نوع من اإلضافة والتجديد واإلبتكـار 

  .ما فيها من جماليات وإعالء ،الفنان الجمالية ةربتعمل على إثراء تج كما
التضاد الذي يعتمد عليه الفنان في عملية التشكيل الفني كأساس هـو الـذي    إن

حـدود   مثل ،يمكن إحداثه في خواص األشكال وهو مجال ليس له حدود أمام اإلبداع
ونيـة  األشكال و الحجوم والمساحات والمسافات والعالقات الضـوئية و الظليـة والل  

الواحد و المتغيـرات   المرئيببعض في المجال  القتهمالفاتح والغامق وع وزيعاتوت
  .التي يعالجها الفنان لكي يخرج أفكاره في عمله الفني التشكيلي
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التشـكيلي ال   والتضـاد  ،العناصر التشكيلية هي وحدات لبناء العمل الفني تلك
للفنـان أن   ويمكـن  ،مة في بنائهإال من خالل تلك العناصر التشكيلية المستخد تحققي

يحقق التضاد في العناصر التشكيلية التي يعتمد عليها في بناء عمله الفني بعدة طـرق  
قد يقوم بتوظيفها مجتمعه في العمل الفني الواحد وقد يقتصر علـى توظيـف بعـض    

 ويتوقـف  ،منها وفي أحيان أخرى قدي يعتمد على توظيف طريقة واحدة دون سواها
التشكيلية للعمل الفني من الوجهة البنائية ورؤيـة الفنـان    اتبيعة المتطلبذلك على ط

الطـرق تحقيـق    تلك ومن ،تحقيقه من تلكإلى  الخاصة في إطار الهدف الذي يسعى
تحقيـق التضـاد فـي     وأيضاً ،في المالمس والتضاد ،التضاد في الخطوط وأنواعها

  .ما يعرف بالتضاد البنائي وهذا ،المساحةأو  اللون
  :البنائي  التضاد

بأن التجربة الفنية مرت في مراحل من التطور واإلضافة ) ٢٠٠٧(وهبه  يشير
بمحطات بحثية بغرض تقدم الفكر الفني في صورة طفرات فكريـة تكونـت بعـدها    

     .تقف عند حد وال ،جزيئات اللغة التشكيلية التي تقبل اإلضافة دائماً
د إحدى لبنات التطور الفكري في تكـوين  البنائي في التصميم الفني يع والتضاد
هنا بتضاد البناء هو تشييد الشكل ففي تغيير واختالف مـع   والمقصود ،الشكل الفني

 فيمـا تحدد األشكال تختلـف   التيأن الخطوط  بمعنى ،األشكال األخرى التي تجاوره
 مثاال في عالقة الـدائرة بـالمربع وبالمثلـث المتسـاوي     ونضرب ،لبينها وال تتماث

  .كل هذه األشكال المتضادة فتستطيع ،األضالع
بالبناء التشكيلي هو تشييد الشكل البصري الذي يأخذ حيزا من الفـراغ   فيقصد

األشكال المكونـة لفكـرة    واختالف ،وله كيان ممتلئ يشعرنا بوجوده الفعال والمؤثر
هذا الفكر  ثباتوالتجارب الفنية المعاصرة تثري إ .من فعالية الشكل ويزيد ،التصميم

  .وتلقى الضوء عليه
مـن الممكـن    وإن ،أكثر من عناصر البناء التشكيليأو  يحدث بين عنصرين  فالتضاد

  .والكتل ،إحداث التضاد في الفن عن طريق الخطوط واأللوان والمالمس والخامات
لون مع أخر في اسـتقبال مجـال الذبذبـة    أو  ،تضاد شكل مع شكل أخر فأن

يخدم فكـرة الفنـان    مما ،اء الشكل وتقوية عناصر التصميمالبصرية يعمل على إثر
 ،الحيـة إلثرائـه وتنويعـه    بالمحاوالتوحدة التصميم المليئة  رازوإصراره على إب

توصـيل   بهدف ،كل الحاالت والمحاوالت التحاد اللغة البصرية في كل مكتمل وتأتي
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 فتضـاد ، وتجلياته يحدده نوع فكر الفنان الذي ،جرعة فكرية متحدة داخل سياق واحد
جماليات  التصميم التي يبحثهـا الفنـان    ويؤكد ،وحدة المضمون يؤكد ،وحدة الشكل

  ٥٠ص. بوجودها ويقر ،هاويجتهد ب

  :   الخطوط  تضاد - ١
 فال ،عنصر من عناصر التصميم ذو دور هام ورئيسي في بناء العمل الفني الخط

 فـالخط  ،بدرجات متفاوتة يكاد أي عمل فني أن يخلوا من عنصر الخط وإن كان ذلك
  .أنواع مختلفة و أوضاع متعددة فله ،عنصر تشكيلي ذو إمكانيات غير محدودة

الخط يمثل أحد العناصر المهمة التـي يوظفهـا   " بأن )٢٠٠١(سليمان يشير  
يقوم بتنظيم الخطوط وتوزيعها فـي اتجاهـات    حيث ،المصمم داخل بناء العمل الفني
أخرى علـى سـطح العمـل،    إلى  المشاهد من نقطة ومحاور، تساعد على نقل عين

بطيئـة هادئـة حسـب توظيـف     أو  فيعطي إحساساً حركياً تقديريا قد تكون سريعة
تكوين يحمل قيم جمالية خطيـة واعيـة لهـا    إلى  المصمم لها، حتى يصل في النهاية

  .١٠ص".دالالت تعبيرية

  :الخطوط  أنواع
  خطوط بسيطة   -

 مائلة ،ةرأسي ،أفقية:  خطوط مستقيمة.  
 انسيابية ،مقوسة ،منحنية: خطوط غير مستقيمة.  

                       : المركبة  الخطوط -
   المتعامد المتوازي، ،المنكسر: خطوط أساسها الخط المستقيم .                  
  اللولبي الحلزوني، المموج، ،المتعرج: خطوط أساسها الخط الغير المستقيم .      
  المضـفرة : قـد تجمـع بينهمـا    أو  ا الخط المستقيم وغير المستقيمخطوط أساسه، 

 .المتماسكة المتالقية، المتقاطعة، الهندسية، المنقطعة، المتقطعة، الحرة، المتشابكة،
وأشـكالها   وأطوالهـا الخطـوط   فسمك ،الخطوط لها إمكانية تحقيق التضاد إن

مع غيرها مـن   دالسميكة تضا فالخطوط ،واتجاهاتها وألوانها يؤثر في إحداث التضاد
فـإن   وكـذلك  ،القصيرة تضاد مع الخطـوط الطويلـة   والخطوط ،الخطوط الرفيعة

تضاد مع الخطوط غير المسـتقيمة كمـا أن طبيعـة اتجاهـات      ستقيمةالخطوط الم
  .الخطوط بصفة عامة تشكل أيضاً عامالً من عوامل تحقيق التضاد بينها
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  الخط نوع ،الخط لون ،الخط اتجاه ،الخط طول ،سمك الخط 
  
              

                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        :مستويات التضاد في نوع الخط -
  
  
  
  
  
  
  

  تضاد في اتجاه  الخط  تضاد في لون الخط

  ل  الخطتضاد في طو  تضاد في سمك الخط

  )١٧( شكل
  الخط) سمك، طول ، اتجاه ، لون(توضح التضاد بين  األشكالمجموعة من 

 

  )١٨( شكل
  شكال توضح التضاد بين أنواع الخطوطمجموعة من اإل

 

بين الخط المستقيم والخط   بين الخط المستقيم المنكسر  بين الخط المستقيم والمتعرج
  الحلزوني
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نرى معاً أسـتقامة   فقد ،الخطي تضادالخطوط يبرز مستوى ال نواعتعدد أ ومع
تصميم الفني مما يؤكـد تضـاد   خط والتفاف أخر وتقوسه وتعامد الخطوط في بناء ال

 فيسـتخدم  ،متفرقـة أو  ضعيفة مكثفةأو  تكون الخطوط قوية وقد ،الخطوط وحيويتها
  .متوافقة في مواضع مختلفة من اللوحةأو  الفنان خطوطاً ذات أشكال متضادة

يحدث تضداد  بين الخطوط في بناء التصميم الفني فأننا نجد أنـه يؤكـد    عندما
  .ل ويؤكد حيويتهعنصر الحركة في الشك

  
  
  
  
  
  
  
  

خـالل   ومـن  ،فلكل فنان في لوحاته أسلوباً خاصاً به في التعامل مع الخطوط
  .غير مباشر عن خبرته الخاصةأو  ذلك يعبر بشكل مباشر

 :المساحة تضاد -٢
المساحة هي الفراغ المحصور والمحـدد بـين   " بأن  )٢٠٠٧(شوقي  يذكر

 فهـي  ،أكثر تعقيداً من النقطة والخط وهي ،وحدة بناء العمل الفني وهي ،الخطوط
  ٦٧ص ."وحدة البناء والتصميم 

 ،بأن المساحة لها طول وعرض وليس لها عمق )٢٠٠٧(شوقي يذكر  كما
أو  تكـون مربـع   فقـد  ،محاطة بخطوط وتحدد الحدود الخارجية ألي حجم وهي
أي شكل هندسي أخر مفرداً وقد تكون نتيجة لدمج أكثـر مـن   أو  مثلثأو  دائرة

التجريب من حذف وإضافة وغيرها إلنتـاج مسـاحة ذات    عضشكل مع إجراء ب

  )١٩( شكل
  عمل يوضح مستويات التضاد الخطي 
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طابع خاص ،فلكل شكل من تلك المساحات كيان متكامل يتكون من مجموعة من 
  .األجزاء تكسب صفة الشكل

بين األشكال المتضادة  كالجمع بين شـكلين هندسـيين    المساحةفقد تجمع  
  ١٦٦-١٦٤ص .ندسيالعضوي واله بين تضادمتضادين أوقد تجمع 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  )٢١( شكل
  مختلفين  نتضاد المساحة بين شكلين هندسيي

 

  )٢٠( شكل
  هندسي العضوي والتضاد المساحة بين أشكال توضح 
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                             : الكتله  تضاد  -٣
الفعلـي   جـم بأن الكتلة في الفن هي عبارة عن الح )٢٠٠٨( عبدالحميديذكر  

 .الخاصة به الضخامةهو مقدار أو  للجسم والضمني والظاهر الخاص به 
إلـى   ،اد كالرسم والتصوير عادةكلمة كتلة في األعمال الفنية ثنائية األبع وتشير

يمكننـا   بحيـث  ،شكل معينأو  الشكل الخاص بلونأو  المساحة الكبيرةأو  المنطقة 
الرسم يمكننا الحديث أيضـاً عـن    وفي ،الحديث عن كتل  األلوان ومجاالت األلوان

 حيـث  ،الحيز الفراغي داخـل اللوحـة  أو  الكتل التي تحتلها أشكال معينة في المكان
كتل والمجاالت اللونية الكبيرة الخاصة ببعض األلوان في بعـض اللوحـات   تضفي ال

    ١٥٠-١٤٩ص.نوعاً من الكتلة الضمنية
بأن تضاد الكتلة يأتي من بناء التصميم في ذلك االختالف ) ٢٠٠٧(وهبة  يذكر

قلنـا   وإن ،معا في مكونات التصميم واستقامتها ،الناتج بين تسطيح الشكل والتجسيم
 ،وال تقبلهـا  يـة تعافها الرؤ فقد ،ميما يحتوي على كتل متماثلة في بنائهإن هناك تص

  ٤٥ص .ال يستطيع تقبل التماثل لمدة طويلة فاإلحساس
 :الخامة تضاد
المـادة  :الخامة لغويا بأنهـا  ) : " م١٩٨٠(معجم ألفاظ الحضارة الحديثة  عرف

أنها المـادة   بمعنى ،لاألولية أي الخام التي لم تجري عليها عمليات التشكيل والتشغي
: " تعريف الخامة عن عكاشة بأنـه  ) م٢٠٠٦(تذكر مرام     ٥٧ص" قبل أن تعالج 

طينـاً  أو  صلصاالًأو  الوسيط الذي يستخدمه الفنان في التعبير سواء كان ألوانا زيتية
     ٨ص ."قماشاً أو  بالستكياأو  اسمنتاًأو  تباشير ،رخاماً ،خشباً ،حبراً ،مخلوطاً
تعتبر مادة خام يستخدمها  فهي ،صناعيةأو  لخامة سواء كانت خامة طبيعيةا أن

 ،تعد العامل المساعد للفنان للتعبير عن أفكاره فهي ،الفنان كوسيط لظهور عمله الفني
بأن الخامـة هـي   )  " ١٩٨١(ذلك ستوليتر ويوضحتتفاعل مع أحساس الفنان   ألنها

جسـمه  أو  مل الفني هي  جوهرة العينـي العنصر المحسوس عند الفنان وبالنسبة للع
الفـن المعاصـر   إلى  ولو نظرنا  ٢١٧ص" وبدونها يكون العمل الفني هزيالً خاوياً 

الخامـات الفنيــة التـي     تعـددت ، كبير على الخامة مادفسوف نجد أنه  يعتمد اعت
ما هـو   فمنها ،يستخـدمها الفنان المعاصر وتنوعت إمكانياتها كما تنوعت مصادرها
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تنوعـت أيضـا األسـطح     كمـا  ،ومنها ما هو صـناعي  يـعةخـلص من الطبمست
  .المستخدمة في التشكيل وبالتالي تختلف التقنيات ووسائل التنفيذ

بأن الفن المعاصر استحدث خامات ومـواد جديـدة    )٢٠٠١(سليمان  يذكر   
ـ   ،ةأمكن توظيفها ضمن أعمال تشكيلية دون أن تتخطى إمكانياتها الجمالية والتركيبي

للخامـة   وأصـبحت  ،أصبح للخامات ومالمسها قيمة في حد ذاتها ممتعة جماليا حيث
                                                                    ١١ص. قيمة ملمسية جمالية قائمة على إدراك بواطن الجمال فيها

 لمـوس والمالمحتوى الظـاهر  : " بأن الخامة هي  )م٢٠٠٦(وهبه كما يعتبر 
واألداة التـي يتحـرك    لشكلا فهي ،من خالل عمل فني بعينة حلنوعية الفكر المطرو

  ٦ص".بمعنى أخر يطرح رأيه أو  خاللها يقول كلمته ومن ،بها الفنان
خامات فنية معينة تقليدية لتحقيـق   استخداميعد الفنان المعاصر قاصر على  فلم

ديث محدداً في إطار خامة تخص مجـاالً  يعد الفنان في العصر الح ولم ،الهدف الفني
  .متنوعة ومتعددة ماتمعيناً بل أصبحت الخا ياًفن

بأن الفنانون قد تـأثروا فـي الحركـات الفنيـة      )م ١٩٩٧(  البهنسي ، يذكر
 وأصـبح  ،الحديثة بالوسائط التشكيلية التي وفرتها التكنولوجيا والصناعات الحديثـة 

 أدخل عليها خامات أخرى مصـنعة  بل ،التقليديةالعمل الفني ال يعتمد على الخامات 
كيميائية ؛ حيث قدمت تكنولوجيا العصر الحديث للفنان أو  مخلقة من مواد طبيعيةأو 
ما نتج عن المجتمع الصناعي الذي تميـزت   وهو ،متزايداً من الخامات والتقنيات كماً

 .روكاته ومستهلكاتهجانب متإلى  هذا .وإمكاناته ،فنونه باستعارة العديد من خاماته
غيرت مفاهيم الفن الحديث والمعاصر تحديد استخدام خامات بعينها لفـن   ولقد
نجد الفنان يعبر عن فنه مجدداً في إطار خامة تخص مجالـه الفنـي    فال ،من الفنون

   .فقط
لذلك لم تقتصر اللوحات الفنية المعاصرة علـى الخامـات    )م ٢٠٠٢( صالح،

أصبحت خاماته متعددة ومتنوعـة ؛ سـواء أكانـت خامـات      لب ،التقليدية المعروفة
خامات مخلّقة حديثا أفرزتها التكنولوجيا  أم ،موجودة طبيعية أم خامات جاهزة الصنع

 مـن  ،الوسائط التشـكيلية أو  ،بما يمكن أن يراه في هذه الخامات مستفيداً ،الصناعية
تتمتع به تلـك الوسـائط مـن     لما نتيجة ،الفنية ولةقيم تحقق ثراء للمشغأو  جماليات

      .خواص شكلية وحسية مرتبطة بطبيعتها ووظيفتها
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والصورة  على الصوت اشتملت" بأن الخامات  )١٩٩٤(قطب على ذلك  ويؤكد
بمـا   مسـتفيداً  ،والضوء والجسم اإلنساني أيضاً ليطوعها الفنان في تكوين وتوضيح فكرتـه 

  ١٧ص". يم يمكن أن تحقق فكرته الجمالية يمكن أن يراه في هذه الوسائط من قيم ومفاه
الباحثة بأن الخامة تعتبر المثير الملهم للفنان و محوراً مهما في اللوحـة   وترى

بعض القـيم   سيدتعتبر الخامة هي الوسيط المادي الذي من خالله يتم تج حيث ،الفنية
وياً ألنها تسـهم  الخامة تعتبر أساساً حي فدراسة ،والمعايير الفنية والجمالية  المتضادة

  .في تقديم لوحات فنية معاصرة
الخامات المتضادة في اللوحات الفنية يعتبر أحد أهم االتجاهات الفنية  وأستخدام

كان للتطور الصناعي في العصر الحديث وما نتج عنها من خامـات   فلقد ،المعاصرة
اسـتخدام   فأصـبح  ،الفن و الفنـانين  لىمتضادة في الشكل واالستخدام عظيم األثر ع

إضافة ألنه له قدرة على إبـراز    ،أثرى اللوحة الفنية مما ،الخامة شيء بالغ األهمية
                                                                                                                                                   .جماليات اللوحـة الفنيـة  

بأن الخامة تعتبر من المكونـات األساسـية فـي بنـاء      )٢٠٠٧(وهبه ويشير لذلك 
المتضادة المستخدمة فـي   فالخامات ،التصميم وهي المرتكز األول إلظهاره وتحديده

 ،المصـقول  المعـدن  كـألواح  ،األعمال الفنية لها قدرة على إبراز جماليات التصميم
 ،مـال ريش الطيـور والر أو  ،د وأقمشة الحرير الناعمسطح الجلأو  ،معا واألخشاب
أو  هنا مدى اختالف هذه الخامات سواء كانت خامـات صـناعية   ويبدو ،واألصداف

يساعد أوال في أثـراء   تضادهاخامات طبيعية وكيف يكون تجاورها في تصميم فني و
 ،بـه مجال الرؤية للتجول في العمل الفنـي واالسـتمتاع     وجذب ،التشكيل وتنويعه

  ٤٦-٤٥ص.على ابتكار أعمال فنية تشكيلية مستحدثة ومعاصرة ويعمل

  :الملمس  تضاد  -٤
تعبيـر يـدل     بأنه الملمس) ٢٠٠٨، ٢٠٠٧(،عبداهللا  شوقي ويعرف كالً من

الخاصية نتعرف عليها من خـالل الجهـاز    وهذه ،على الخصائص السطحية للمواد
  . منها عن طريق اللمس ونتحقق ،البصري

في الطبيعة ذات تنـوع هائـل    وهي ،تمتاز بها سطوح األجسام ةفالملمس صف
ذات أو  ناعمـة أو  تكـون أجسـام خشـنة    فقد ،وفقاً لخصائص كل مادة من المواد

من التشـويق والمتعـة    دالتنوع أضفى على حياة اإلنسان وبيئته المزي وهذا ،نتوءات
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-٤٩ص ١٧٤ص.  ختلفـة بين األجسام ومنحها خصائص تكوينية وبصـرية م  زومي
٥٠  

بإن مفهوم الملمس في العمل الفني، ال يعنـي ارتباطـه بحاسـة    : األلفي يذكر
اللمس ولكن أن إدراك الملمس يتم ويتحقق عن طريق الرؤية البصرية حيث يتم ذلـك  

المعـادل  "عن طريق إدراك العقل للقيم السطحية وتخيلها وتلك الظاهرة يطلق عليها 
  " البصري لإلحساس الملمسي

بأن مالمس السطوح يمكن تقسيمها بشكل عام من حيث  )٢٠٠٥(جان أش تذكر
الحقيقة هي التي يمكن التعـرف   فالمالمس ،مالمس حقيقة ومالمس إيهاميةإلى  النوع

أما المالمس اإليهامية يقصـد بهـا تلـك     عليها وتمييزها بحاسة اللمس والبصر معاً
ال نستطيع إدراكهـا بحاسـة    التأثيرات الملمسية الناتجة عن الخطوط والظالل والتي

  .اللمس ولكن ندركها بحاسة البصر
مالمس ناعمة وأخـرى  إلى  ةيمكن تقسيمها من حيث الدرج طوحالس ومالمس

المصنعة التي تكون سطوحها مسـتوية  أو  هي من العناصر الطبيعية الناعمة ،خشنة
 فاألسـطح  ،عن طريق حاسة اللمسأو  وال يكون بها أدنى بروز يظهر للعين المجردة

الناعمة تتسم بأن الجزيئات المكونة لها تكون متجانسة تجانساً تاماً حيـث تقـع فـي    
واحد وال توجد بين تلك لجزيئات المكونـة للسـطوح أدنـى درجـة مـن       ستوىم

الناعمة قليلة التنوع فالتضاد فيهـا   والمالمس ،االرتفاعات فتعكس اإلحساس بالنعومة
الخشـنة يمكـن    والمالمـس  ،غيرها من المالمـس قد يكون محدوداً إذا ما قورنت ب

حاستي اللمس والبصر معاً وتتميز بأنها بارزة وغائرة ومتنوعـة   طريقإدراكها عن 
على عكس الناعمة فقـد تكـون جزيئاتهـا غيـر      وهي ،و انخفاضتها ارتفاعاتهافي 

متجانسة وال تقع في مستوى واحد فهي تتميز بالتنوع الشـديد نتيجـة للتنـوع فـي     
إلى  المكونة لها ويمكن إرجاع هذه المالمس لجزيئاترتفاعات واالنخفاضات بين ااال

  .نوعين مالمس منتظمة ومالمس غير منتظمة
مركبـة  بطريقـة   أو  المنتظمة تتحقق عن طريق تكرار وحدة معينة بسيطة المالمس

ـ    والمالمس ،منتظمة وبشكل مستمر دة الغير منتظمة ال تعتمد في تشكيلها علـى تكـرار وح
 أكثـر فـي إحـداث تـأثيرات حـرة ال     أو  تنتج من توظيف وحدة بل ،معينة بشكل منتظم

  ٧٦ص.   على عكس من المالمس المنتظمة فهي ،نوع من النظام الثابت يحكمها
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  )٢٢( شكل
  مجموعة من األشكال توضح أنواع المالمس
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          :هيثالثة عوامل رئيسيه توثر في مجال اإلدراك بالنسبة للملمس و وهناك
الضـوء  أو  نوعه مثل ضـوء النهـار  ،قوتهأو  شدته"الضوء الساقط على األسطح    -١

   ."الصناعي
 .البصري لإلنسان الذي يتلقى اإلحساس بالملمس جهازال  -٢
 .طبيعة األسطح تضاد   -٣

العوامل المؤثرة في اللوحة الفنيـة   نمالمس السطوح وتضادتها المختلفة م فتعد
توظف من خاللها التضادات خصائصها المختلفـة فـي عالقـات     التشكيلية بقدر ما

الملمسية تلعب دوراً هامـاُ   فالتضادات ،تشكيلية متفاعلة مع عناصر التشكيل األخرى
  .في جذب انتباه المشاهد وإثارة حاسة اللمس

مـع   وتسـهم  ،الباحثة بأن الملمس يلعب دوراً هاماً في تكوين العمل الفني ترى
الوعي بإمكانيتهـا التشـكيلية    ولعل ،األخرى في معالمه كيللتشغيرها من عناصر ا

والتعبيرية وبطرق تحقيقها من الوجهة األدائية في مجال الفن بشكل عام من األمـور  
أبعادها الجمالية وما تلعبه من دور فعـال ومثمـر فـي إدراك    إلى  الهامة للوصول

   .التضادات الملمسية كقيمة جمالية لمالمس السطوح
بأن تضاد المالمس في األسـطح والخامـات المكونـة     )٢٠٠٧(وهبه  رويشي

بخشونة الملمس ونعومته أحسـاس   فاإلحساس ،الفني يثير اإلحساس الستقباله لعملل
من الخامات المكونة للشجرة مثـل مالمـس أخشـاب     الحادثالتضاد  كذلك ،متضاد

  ٤٦ص.الساق واختالفها مع نعومة مالمس األوراق ثم األزهار والثمار
أن لهـا  أو  أن تضاد الملمس يحدث بين المساحة التي تبدو ملمسها خشـن  فنجد

مع مساحة أكبر منها إذا كانت هذه المساحة األكبر تحتوي علـى   يمكن ،ملمس محدد
  .ملمس من المالمس فالنعومة ،كانت ناعمة  ال تحتوي على ملمس معينأو  ملمس أخر

  :اللون  تضاد  -٥
الظاهرة التي تزيد من اختالفات األلوان عن بعضها عند  تلكاللوني هو  التضاد

التضـاد هـي الزيـادة فـي درجـة       يكون ،تجاورها فعندما يتجاور لونان مختلفان
هو أحد الوسائل التعبيرية الهامة والتـي يسـتخدمها الفنـان     اللون االختالف بينهما،
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كامنـة تحـدث   الشك فيه أن اللون يحوي قـوى   ومما ،أفكاره عنالتشكيلي للتعبير 
  .ظواهر متنوعة القيمة الفنية والتي تقوم بدورها في إثراء العمل الفني

الخـاص بوظـائف    -أي  الفسيولوجياألثير "بأنه )٢٠٠٧(شوقييعرفه  اللون
الناتج عن شبكة العين سواء أكان ناتجاً عن المادة الصـباغية   -أعضاء جسم اإلنسان

اً إحساس وليس له أي وجود خـارج الجهـاز   إذ فاللون ،الملونة أم عم الضوء الملون
  ١٨٤ص"العصبي للكائنات الحية 

فـي  له دور فعال في تأكيد بعض الحقائق  كانبأن العلم  )٢٠٠٧(وهبة  يذكر
نظريات علمية إلى  والتوصل ،مجال اللون من خالل تحليل ذراته الكيميائية و الفيزيائية

 ،لون األبيض من تداخل ألوان الطيف السبعةالبصرية المتضادة لتكوين ال كالنتائج ،ثابتة
حالة دوران قرص مثبتة عليه تلك األلوان لتمتزج في مجال الرؤية وتحدث اللون  في

و األزرق  واألصفر ،تضاد اللون األحمر مع اللون األخضر ةثبات حقيق ثم ،األبيض
اإلحساس  والبنفسجي والبرتقالي وكيف يتعايش هذا التضاد ويقوم بتنشيط المخ ومجال

  .تضادللتمتع بجماليات هذا ال
هما أساس لفكرة التضـاد وإلظهـار قيمـة     واألبيضيعتبر اللونين األسود  كما

اللون في تضاده مع األخر، فأن جماليات التضاد اللوني تأتي مـن توافـد جرعـات    
و  بـيض مفاجأة العين بـاللون األ  ثم ،اللون األسود وذبذته البصرية في مجال الرؤية

  ٤٨ص.ته البصرية المحددة في نفس الوقتذبذب
أن أهمية التضاد اللوني تبرز في قدرته على جـذب األنتبـاة فـي عمليـة      كما

اإلدراك من خالل تحقيقه لمبدأ التضاد اللـوني المـتالزم  ويوضـح ذلـك شـوقي      
المتالزم يجذب األنتباه عند خلط األلوان بعضها ببعض ويمكن  ادبأن التض)" ٢٠٠٧(

أو  يغير في طريقة إدراك اللون وقد يكون التضاد نتيجة التغير في الكنـه للتضاد أن 
في الشدة وينتج التضاد كذلك عن تجاور األلوان التـي تثيـر الرؤيـة    أو  في القيمة

 ١٩٣ص" على دائر األلوان  متقابلةوال
الباحثة بأن اللون من العناصر التشكيلية التي تؤكد وتدعم مبـدأ التضـاد ومـا     فترى

 المسـاحة أيضاً أثرها على كـل مـن    ولها ،الدرجة ليةمن قيم جمالية و قيمه تشكيلية عافيه 
أن التضاد في اللون يحدث نتيجة االختالفات التـي نـدركها    كماوالحجم الظاهري لألشياء  

األلوان تتضمن مجموعـات لونيـة متضـادة     ألن ،في الدرجات اللونية المتفاوتة والمتعددة
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األساسـية نجـد أن    لأللـوان فلو نظرنا  ، العالقاتبط بين تضادها في بطبيعتها ويسهل الر
أعلى مستوى للتضاد هو ما يحدث بينهم فاألحمر واألصفر واألزرق يوجـد بيـنهم تضـاد    

  .اللون ظاهرة تزيد من اختالف األلوان عند تجاورها فتضاد ،عالي

  :) الشدة(األلوان النقية  تضاد -١
نقاء اللون بمـدى   ويرتبط ،)درجة تشبعه(للون نقاء ا علىالصفة التي تدل  هي

 .اختالطه باأللوان المحايدة
ينتج تضاد األلوان النقية نتيجة اسـتخدام ألـوان نقيـة بتشـكيالت     " أيتين يذكر

  ٩٥ص".المتفاعل قوىمن تعزيز التأثير ال يزيدوالّأبيض يمكن أن  فاألسود ،عشوائية

 )  :الدرجة(في قيمة اللون  التضاد -٢
إلـى   قيمة اللون يقصد بها درجة اللون من الفاتح" بأن )٢٠٠٣(فقي ال يذكر

  . ١٩ص"الغامق 
بأن التضاد في درجة اللون تزيـد عنـد تجـاور     ) "٢٠٠٣(شوقي ويوضح 

األلوان فعندما يتجاور لونان مختلفان فان التضاد يكون الزيادة في درجة االختالف 
اللون الغـامق يظهـر    وأن ،عليه فعالًأن اللون الفاتح يبدو أفتح مما هو  أي ،بينهما

يمكننا من خالل قيمة اللون أن نفـرق بـين اللـون     كما ،أغمق مما هو عليه فعالً
حالـة   وفـي  ،األبيضأو  األحمر الغامق واللون األحمر الفاتح إذا مزجناه باألسود

نـك  اللون فإننا بذلك نغير من قيمته ولـيس م إلى  األلوان المائية إذا ما أضفنا الماء
  .١٠٠-٩٩ص"كنه وأصله 

 ،العتمـة النسـبية للـون   أو  بأنها كميـة الضـوء  ) ٢٠٠٨(عبدالحميد  يذكر
 مالسوداء يمكن أن تكون مكونات مهمة في تغيير القـي أو  اللونية البيضاء فالصبغات

لون معين فإنه ينتج ظالل خاصـة بهـذا   إلى  يضاف األسود دماالخاصة باللون وعن
البرتقالي تكون النتيجة هـي اللـون البنـي    إلى  ف األسودعندما يضا فمثالً ،اللون

الغـامق  أو  وعندما يمزج اللون األسود مع األصفر تكون النتيجة هي األصفر المعتم
األخضر بسبب الطبيعة غير الكاملة للصبغات السوداء أمـا عنـدما   إلى  أي المائل

  ١٣١-١٣٠ص .لون معين فإنه ينتج خفيفة منهإلى  يضاف األبيض
بأن اللون كقيمة يلعب دوراً أساسياً في التعبير عن  ) "٢٠٠٨(عبداهللا  وضحوي

  ٥٩ص"لغة مميزة تؤدي وسيلة للتوصيل على مستوى الشكل 
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       :التضاد األلوان المتكاملة   -٣
 بأن المتكاملة هي األلوان المتقابلة في دائـرة األلـوان   )٢٠٠٧( وقيشيذكر  
وعلى  .ويكمله األخضر األحمر ،ويكمله البنفسجي األصفر ،ويكمله البرتقالي األزرق

الفنان أن يدرك بأن األلوان المكملة إذا ما تجاورت فإنها تعطينا تضاد في شدة اللون 
السبب استعمل الفنانون التأثيرون طريقتهم المعروفة باللون التـأثيري   ولهذا ،ورونق

غيرة من األلـوان  وحدات صأو  طريقة تعتمد على وضع بقع وهي ،في خلط األلوان
فتعطي تأثيراً ال يمكن مضاهاته بالخلط  األخرجنب دون أن يخلط إحداهما بإلى  جنباً

  ١١٤-١١٣ص .تعطي لوناً أكثر حيوية وتضاد و ،المباشر لها
بأن إذا وضعت األلوان المكملة متجاورة فـإن  " )٢٠٠٠(فضل على ذلك  ويؤكد

  ١٣٧ص" كل واحد منها يبدو قوياً مشعاً 

                 : لحارةاأللوان الباردة وا تضاد  -٤
النيلي المزرق  : وتشمل ،بالبرودة رناويقصد باأللوان الباردة  األلوان التي تشع

  .المزرق البنفسجي –األخضر  –األزرق المخضر  -األزرق  –
  :وتشمل ،باأللوان الحارة  ألوان تشعرنا بالدافئ ويقصد
 – البرتقـالي المحمـر   -برتقالي المصـفر ال –البرتقالي  –الصفر  -األحمر

  .المحمر البنفسجي
وتبـدو   األخضـر  األزرق، األحمر، ،تحقيق أعظم تأثير للتضاد بالوان البرتقالي ويتم

  .حارة اعتمادا على تضادها مع ألوان أشد حرارة وبرودةأو  األلوان األخرى باردة
لـق إحسـاس   بأن تضاد األلوان البـاردة والحـارة تخ  )  ٢٠٠٧(شوقي  يذكر

  ١١٦ص.يزيد من التنوع واألثارة الفنية مما ،بالوحدة واإلتزان
 : الضياء والمظلم  تضاد -٥

أستخداماً فـي   العناصرأن المعتم و المضيء من أكثر  )٢٠٠٧(شوقي  يذكر
 ١٨٢ص .بناء التصميم التي ال تتغير فيه قيمة اللون

ر الشـكل  إظهـا إلـى   بأن أهمية الضوء والظل ترجع )٢٠٠٣(الفقي  يذكر
أثبت بما له  والذي ،هو شكل من أشكال الطاقة اإلشعاعية والضوء ،المنظور مجسماً

من طبيعة فيزيائية خاصة أنه كان واليزال الطاقة الحيوية الهامة التي اعتمد عليهـا  
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باعتباره المؤثر الفيزيائي  والضوء ،على مر العصور ليةالجانب المرئي للفنون التشكي
 ١٩ص.محيط اإلبصار والتميز بين المعالم المختلفة للهيئات المرئيةللرؤية فهو يحدد 

 ،التضاد بين الضوء والظل يجعل المتلقي يدرك اإليقاع المتنوع في التكوين أن
جمالية التكوين لما يمثله من انعكاس علـى   اروالظل يمثالن عامل هام إلظه فالضوء

يـتم   وذلك ،كوين عن األخرىالسطح يعكس معه تنوعا لونيا و إبراز عناصر في الت
 ،وضع لون غامق بجوار لون فاتح فعند ،باستخدام تضادات لونية بين الفاتح والغامق

  .رفع درجة اللون الغامق وخفض درجة اللون الفاتحإلى  ذلك يؤدي فأن
درجـات  أو  مقيكون عموميات التكوين ذات صيغة محددة كأن تكـون غـا   قد

ن يحتوي التكوين في اللوحة الفنيـة علـى درجـات    ال بد أ لكن. مختلفة من الفواتح
فال نستطيع أن نـرى كـل األلـوان      ،غامق وفاتح وهذا مايحدث لنا الضوء والظل

تنظيمات درجات الغامق والفاتح داخل العمل الفنـي   فتختلف ،بدرجة واحدة في العمل
   .بما يحقق لنا إيقاع واتزان

وان المعتمة والمضيئة تخلـق  بأن تضاد األل  )٢٠٠٧(شوقي على ذلك  ويؤكد
  ١١٦ص.يزيد من التنوع واإلثارة الفنية مما ،واالتزان لوحدةإحساس با

هذا النوع من التضاد يعتمد علـى اسـتخدام قـيم    "بأن  )١٩٩٨(ايتين يذكر  و
األلوان يمكن تحقيقها باألبيض وزيـادة   فجميع ،درجات لونية ولمعان مختلفة لأللوان

   ٩٦ص"عتمتها باألسود
اعتمـد   فلقـد  ،قيمة التضاد بين المظم والمضيء في أعمال الفنان رمبرانـت  تضحوت

الضـوء والظـل    فاسـتخدام  ،رامبرانت في أعماله على التضاد اللوني ما بين الظل والنور
في أعمال رامبرانت ساعد بصورة كبيرة في إظهار األشكال وتوضيحها في اللوحـة كمـا   

  .ة التضاد الحادث بين الضوء والظلأثر في اإلحساس بالتجسيم وذلك نتيج
 :األلوان المتزامنه  تضاد -٦

 والـذي  ،من قانون األلوان المتكاملـة  تأثيرهبأنه يشتق  )م١٩٩٨(ايتين  يذكر
اللـون المعـاكس لـه اللـون     إلى  من الناحية الوظيفية يبموجبه يحتاج كل لون نق

القـوي   فاألخضـر  ،العين تتجه فـوراً  فإن ،لم يكن هذا اللون موجودا وإذا ،المكمل
تكون تـأثير   بينما ،الحمرةإلى  الرمادي المحايد التالي له يظهر رمادي ضارب ليجع

إلـى   األحمر القوى على هـذا الرمـادي ذاتـه لـه مظهـر الرمـادي الضـارب       
  ٩٦ص.الخضرة
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 :في كمية اللون  التضاد -٧
يعتمد أساسا على تضاد مساحات ملونة من أحجـام   بأنه )١٩٩٨(ايتين يذكر 

  ٩٧-٩٥ص .تلفةمخ

  : انسجام األضداد  وحدة
 Filedman"  فيلـدمان "بـأن  ) ١٩٨٤(الـرزاز   يذكرامام عبد الفتاح امام .د

هي األساس األول للتصميم وأن بقية أسس التصميم األخرى ما " يعرف الوحدة بأنها 
يضـيف بـأن وحـدة     كما ،هي إال طرقا مختلفة لتأكيد صفة الوحدة في العمل الفني

 وعامـل  ،فـي التصـميم   االهتمامتتحقق بوجود عامل مهيمن يحتل مركز التصميم 
  .٥٦ص".  يؤكدهثانوي يقوم بمنزلة التابع للعامل المهيمن ل

عناصـر   يشـمل  ،التشكيلي هو تعبير واسـع  نالباحثة بأن الوحدة في مجال الف ترى 
و  لشـكل فوحـدة ا  .متعددة منها وحدة الشكل ووحدة الفكرة ووحدة األسلوب الفنـي 

الفكرة واألسلوب لها دور كبير في تحقيق االنسجام  والجمع بـين التضـادات فـي    
  .العمل الفني التشكيلي

فلو نظرنا فأننا نجد أن أي عملية بسيطة تحوي زوجاً من األضـداد بينمـا تحـوي     
كل زوج وآخر مـن األضـداد يقـوم أيضـاً      وبين ،العمليات المعقدة  أكثر من زوج واحد

 وعلـى  ،بداخلها بطتتراأو  تتصارع" وحدة"ه األضداد البد وأن تكون داخل هذ ان ،تضاد ما
  .هذا النحو تشكل المتضادات كافة األشياء في العالم الموضوعي والفكري والبشري

بـأن  " هيـرقليطس "بأن قد زعم الفيلسوف اإلغريقي ) ٢٠٠٢(أميرة مطر  تذكر
أن الجمال يتمثل فـي  " رسيثاغوف"أعتبر  وقد ،التوتر بين األضدادإلى  التناغم يرجع

 صراع األضداد يهدف في النهايـة  وكان ،وحدة األضداد كانعكاس للتناغم في الكون
  ٢٨ص .إئتالفأو  حدوث وحدةإلى 

يضـرب  ) الوحدة في التنـوع (أن انسجام األضداد  )"٢٠٠١(عبدالحميد  يشير
أو  وضـوع الجمع بين األضـداد فـي م   ألن ،بجذورة في عمق خبرة التذوق الجمالي

  ٥١ص"فكرة أساسية مألوفة يمنع الشعور بالملل 
أيضـاً مـن معـايير الفـن      فهـو  ،أن انسجام األضداد من القيم الكونية وبما
بـين الواقـع    والجمع ،اإلحساس بالغموض والجمع بين المتضادين حيث ،اإلسالمي

  .الحسي واألشكال الهندسية المحيطة وبين الواقع الظاهر والحقيقة الباطنية
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جمـع فنـاني    فقـد  ،استحدثت قيمة انسجام األضداد داثةفي تصوير ما بعد الح وحالياً
 لتـراث جمعـوا بـين ا   فقـد  ،ما بعد الحداثة بين كل ما هو غريب وشاذ داخل العمل الفني

جمع الفنانون بين أكثر من أسلوب في العمـل الفنـي    فقد ،القديم والجديد وبين ،والمعاصرة
   .النفايات والقصاصات مثل ،خامات مختلفة ال يربطها رابط واحد ينجمعوا ب كما ،الواحد

 التشـكيلية هدف فناني ما بعد الحداثة صهر وربط كل هذه المتضادات  وأصبح
لتحقيق القيمة الجمالية لوحدة األضـداد  )" ٢٠٠٣(فيذكر عطية  .العمل الفني وتقةفي ب

والكلـي وبـين الحسـي    الفنان ليجمع بين إبداعاته بين الجزئـي   فحرص ،في الفن
 ١٧ص"  والعقلي وبين الوظيفة والشكل 

الباحثة بأنه عندما يبدع الفنان أعماله فإنه يعمل على إحـداث االنسـجام    فترى
فعندما يسـتخدم عناصـر العمـل      ،بين العناصر المتضادة ليحقق عمالً فنياً متكامالً

لنـور واللـون وكلهـا    الفني مثل النقطة والخط والمساحة والكتل والملمس والظل وا
  ،بذلك يحقق انسجام في وحـدة التضـاد   فهو ،يتتكامل مع بعضها لتظهر العمل الفن

أن تكـون عمـالً فنيـاً     يعبصورة منفردة ال تستط هافتلك العناصر متضادة و وجود
هذه العناصر مجتمعه في اللوحة يؤكد وجود التضاد بينها مما يعمل  ووجود ،متكامالً

العناصر المتضادة البد أن تتكامل وتنصهر معاً فـي   وهذه ،الفنيعلى حيوية العمل 
ال نراها منفصـلة فالمشـاهد ال يـرى الخـط  والنقطـة       يثبوتقة اإلبداع الفني بح

  .والمساحة إنما يرى عمالً فنياً واحد متكامالً ومحمالً بالقيم الفنية والتعبيرية
واتساق بحيث يحقـق الوحـدة    الفنان يجعل بين األشكال المتضادة توحد وتكامل لكن
التوحـد   ويحـدث  ،بين الشكلين فيصبحا متكـاملين  فروقالفني فال نشعر بتلك ال لفي العم

كل من الشكلين مـتمم لألخـر وال يمكـن اسـتبعاده مـن       لالجمالي بين الشكلين مما يجع
بعنايـة  يصوغ تلك العناصر معاً ليكون عمالً فنياً متكامالً فهو يصـوغها    والفنان ،التكوين

  . عمل فني متميز ينبض باألحاسيس والمشاعرإلى  وحب حتى يصل بها
تساعد  الفنان في تحقيق انسجام وحدة األضداد هـي   يأهم األساسيات الت ومن

يعتبر من األسس الهامة التـي   فالتنظيم ،تنظيم األشكال والعناصر داخل اللوحة الفنية
  .تحقق الوحدة في اللوحة الفنية التشكيلية
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  :األشكال المتضادة في بنائية اللوحة تنظيم
هام في بنائية اللوحـة   وراللوحة الفنية لها د داخلتنظيم األشكال والعناصر  إن

تتحـرك هـذه    عنـدما  ،ويعبر تنظيم العناصر واألشكال داخل أي تكوين عن الوحدة
عالقـات   في ،العناصر واألشكال في أوضاع واتجاهات ومسارات داخل حيز اللوحة

يعتبر من األسس الهامة التي نتجت من خالل التأمل العميق لنظم  فالتنظيم ،وحد بينهات
  .توزيع العناصر واألشكال في الطبيعة وكذا خالل الدراسات العلمية لإلدراك البصري

نجد نظم توزيعهـا تتمثـل    حيث ،طرق تنظيم األشكال داخل التكوينات الحديثة وتتنوع
  )المتناقصأو  د،المتزاي التدريجي العكسي، المتماثل، ،لالمتباد( سواء ،في التكرار
وحدة انسجام أي تكوين وترابطه البد وأن يتم مـن خـالل تنظـيم أشـكاله      أن

  .وعناصره البنائية وذلك يتم من خالل خاصيتين هما التوزيع والترديد
التوزيع يقصد به حسن انتشـار العناصـر   " بأن  )١٩٩٤(رجب ذلك  وتوضع
الترديـد فهـو    أمـا  ،الفني واإلجادة في ترتيب بعضها بالنسبة للبعض األخـر داخل العمل 

أن كل توزيع جيـد يتضـمن فـي طياتـه ترديـداً       بمعنى ،الحس الرابط المتضمن التكرار
يتكرر العنصر ويـوزع بـأكثر مـن     حينما ،إليقاعاته و توافقاته في ثنايا  العمل الفني ككل

  ١٠١ص". العملية يطلق عليها ترديداً   هذه فإن ،شكل متناسق بعضه مع البعض
نالحظ أن تنظيم عناصر وأشكال أي تكوين في الفن المعاصـر تنوعـت    وكما

أسهم في عملية ابتكار نظم  مما ،أوضاع األشكال والعناصر فتغيرت ،وتعددت نظمه
 ،الهرمـي  ،المتماثـل (معاصرة في تنظيم عناصر التكوين وأشكاله ومنها التنظـيم  

  .)التكراري ،المركزي ،االنتشاري ،المحوري ،لمتدرجا ،المنظوري
بعض هـذه التنظيمـات داخـل أي    أو  أن نقول أنه عندما تتوفر أحد ونستطيع
 والفنان، عناصره من خالل وجودها في نظام ما يجعلها مترابطة وحدةتكوين تتحقق 

يصوغ أشكاله ويختار نظام التكوين الذي يساعده في إظهـار فكرتـه ويجعـل مـن     
  .ألشكال وحده مترابطة في بناء فني متكاملا

فالنظم الهندسية تقـوم علـى مسـارات ومحـاور      يةنظم هندسية ونظم عضو فهناك
وزوايا هندسية ويرتب الفنان أشكاله وعناصره على أساسها فتتسم األعمال بـالحس البنـائي   

  .الهندسي
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هندسـية  كثير من الفنانين المعاصرين استخدموا هيكل مـن األشـكال ال   ونجد
وخطوط إنشائية لكي تمدهم بخطوط تنظيمية لتكويناتهم ألن وجـود هـذه الخطـوط    

التي يريدها وهذا ما نجده فـي   شكالاإلنشائية يساعد الفنان على تحديد النسب بين األ
  .كثير من أعمال الفنانين عندما نتأمل لوحاتهم الفنية

فيها انسيابية ويرتـب  تكون األشكال منظمه على مسارت لينة عضوية و وأحياناً
أشكاله عليها فتتسم األعمال ذات طابع حيوي بصـرف النظـر عـن نوعيـة      نانالف

  .األشكال التي يستخدمها الفنان
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  الثالثالثالث  المبحثالمبحث

                                 Contemporary Art      : في الفن المعاصرة
معايشة الحاضر بالوجدان والسلوك ، ) اللغة العربية المعاصر معجم( :في اللغة 

         .واإلفادة من كّل منجزاته العلمية والفكرية وتسخيرها لخدمة اإلنسان ورقيه
                                                                                : اصطالحاً

بأنها قدرة الفنان على ) م ٢٠٠١(Oxford ورد تعريف الفن المعاصر في قاموس 
معاصرة كل األحداث التي يعيشها سواء أكانت إجتماعية أوأقتصادية أو سياسية 

فية تحمل كثير من الخبرة والقدرة على ات أبعاد ثقا\إلخراج تصورات إبداعية 
  ١٩٥ص . التكيف مع محيطة المعاصر 

      ::Innovation  كارـاالبت

الفكرة الالمعة  الحدث أو هو االبتكاربأن  " موسكو فسكي" و" فوشوكي " يرى         
المعرفة  التي تنشأ في وقت معين وأن هذه العملية ذات طابع تطوري هدفها ثراء

 اهتم بالناتج النهائي لعملية االبتكار أكثر من اهتمامهما بصورة تدريجية وقد
                                                         . بتطورات العملية نفسها واآلليات الخاصة بها

                                                                        : لتعريف االجرائي لالبتكار ا
لوحات فنية تتسم بالحدثة  ها لعملوتطويرفكرة جديدة عملية إنشاء هي     

واإلعداد تشكيلية وتقنية ، مواجهة مشكالت و إثراء المجال الفنيبهدف والمعاصرة 
 للتربية الفنية  ما يضيف قيمةم ،وقوعها من خالل عمليات التخيل والتصور لها قبل
    .و للفنان

من  أكتشاف الكثيرفي  لفنانيهيء ا هوعالمنا المعاصر ف بتكار دور كبير فيلالو      
بشكلها الفن عبر العصور ومن المعروف أن ، الجديدة والنافعة  التشكيلية الحلول

هي وليدة عملية و أتجاهات ومدارس ونظريات فنية  الراقي وما حققته من اكتشافات
  .االبتكار
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األفكـار واال بتكـارات   عشرون كان حافل وخصب ومتأجج بأن الفن في القرن ال فنجد    
الرؤيـة فـي الفـن     فتعـددت  ، وبتسارع وتيرة تظاهراته واتجاهاتـه الفنيـة  ، المتطورة 

واختالف وجهات النظر حيث بدأ الفنان يشك في كثير مما كان يعتبره من البـديهيات فـي   
أعمـال فنيـة   لتحقيـق   الماضي وبدأ يناقش ويضع المنطق ويسعى إلى البحث والتفكيـر 

  .مبتكرة 

      :الشكلي في االتجاهات الفنية المعاصرة  التضاد
تعـددت الوسـائط    كمـا  ،االتجاهات الفنية المختلفة في القرن العشرين تعددت

 ،التعبيرية وأساليب األداء المستخدمة في أعمال الفنانين خـالل االتجاهـات الفنيـة   
شـهدت   حيث ،أساليب أداؤهم التجاهات أخرىمن توقف وتغير اتجاه فنانيه و وهناك

  .المختلفة يةاألدائ ألساليبهذه الفترة حركة تنقل كثيرة من الفنانين بين االتجاهات وا
ترى الباحثة بأن  االتجاهات الفنية المعاصرة أضافت إلى القيم العامة في الفنـون قـيم   

مـن   والتضـاد  ،لمعاصـرة جمالية مبتكرة  مستمدة من روح العصر والمتغيرات الحياتية ا
 كمـا  ،هذه القيم الجمالية التي جمع فيها الفنان بين أكثر من أسلوب في العمل الفنـي الواحـد  

  .معاصرةجمع بين عناصر و وحدات فنية مختلفة تحمل صفة االبتكار و ال
 ،جمع بين القـديم والحـديث   فقد ،الفكر المعاصر قد مزج بين المتضادات  أن

بين وحدات فنية مـن   وزاوج ،الواحد بين أكثر من أسلوب فني في العمل الفني وجمع
ـ   وأضاف ،التراث وأخرى معاصرة ممـا    ادةإلى سطح العمل الفني خامـات متض

أكسب اللوحة عدة قيم جمالية وتشكيلية متضادة مع بعضها البعض في نفـس العمـل   
تزيـد مـن   بأحاسيس مزدوجة متضادة تثري العمل الفني و دالفني التي تشعر المشاه

  .فترة االستغراق أمام اللوحة
  : Post-Impressionismالشكلي و ما بعد التأثيرية  التضاد

بأن االتجاه التأثيري اتجاه جمالي يقدم متعـة حسـية    )٢٠١١(أل وادي  يذكر
 دالطريق اسـتب  عن ،ورؤى جمالية لحقيقة غير مرئية تصور جوهر الوجود المتغير

اللوحة التصف الواقـع   فأصبحت ،لوني بطريقة عفويةالمنظور الهندسي بالمنظور ال
  .بل تصف تجربة الفنان حيال الواقع أي طريقته بالرؤيا
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في االتجاه التأثيري ينطلق من الطبيعة مبتعدا عـن المحاكـاة والنقـل     فالفنان
  ١٠٤ص .من الطبيعة بشكل أني وفوري انطباعاتهالحرفي معتمدا على نقل 

االتجاه نشأ في األصـل نتيجـة ثـورة علـى      بأن هذا )٢٠٠٠(فضل  ويشير
تهدف إلى العـودة لمفهـوم محـدود     وكانت ،التأثيرية الجديدة أيضاً وعلى ،التأثيرية

  .على أهمية الموضوع في األعمال الفنية والتركيز ،وقوي للفن
خاللهـا   فمـن  ،اتجاه مابعد التأثيرية هي الثورة التمهيدية األولى للفن المعاصر يعتبر

الفضـل   ويرجـع  ،أن كانت خاضعة للمنهج األكـاديمي  بعد ،الرؤية الفنية للطبيعةتحررت 
  .Paul Cezanna سيزانبول لهذا التحرر للرائد األول للفن المعاصر 

  : Paul Cezannaسيزان  بول
بأن سيزان  يعتبر بحق األب الروحـي لجميـع فنـاني     )٢٠٠٠(حسن  يذكر

ر الينبوع الضخم الـذي تـدفقت منـه شـتى     يعتب إذ ،الحركة التقدمية للفن المعاصر
يعـد الممهـد    كمـا  ،االتجاهات والتيارات الفنية للمذاهب الحديثة في القرن العشرين

شـقة   ومـا  ،ألنه بما ابتدعه من أساليب ذلك ،األول لمن خلفه من فناني هذه الحركة
 للفن من طرق مختلفة قد فتح الباب على مصراعيه للمجـددين والمسـتحدثين الـذين   

  .يتطلعون نحو آفاق جديدة من الفن
كـان لـه    إذ ،للفن كان على جانب كبير من األهميـة  سيزانأن ما قدمه  فنجد

األثر البالغ عن الفن المعاصر في كل ما تمخضت عنه الحركات الفنية الحديثة  مـن  
  ٦٧-٦٠ص. اتجاهات ومصادر الهام لذوي المواهب والعباقرة في القرن العشرين

عبدالحميـد  سيزان باألحجام و بتجسيم كتلة األشكال ويوضح ذلك  أهتم بول وقد
بأن سيزان قد أكتشف كيف يصنع حساً لمسياً خاصاً بالكتلـة مـن خـالل     )٢٠٠٨(

 . وضع األلوان بجوار بعضها بطريقة خاصة
 ، لقد أكتشف أن وضع األلوان بجوار بعضها بطريقة خاصة له تأثيره العجيـب 

لوان معاً بطريقة معينـة أن يخلـق إحساسـاً بـالعمق     من خالل وضع األ فأستطاع
  ١٣٧ص.والكتلة

 أخـذت أن العناصر و األشكال التي يتكون منها العمل الفني عند سـيزان   فنجد
بسبب التضاد  وذلك ، عنصر منها عالم قائم بذاته لك فتعتبر ، يزةمطريقة خاصة وم
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فـي   سـاعده لثقيلة  التـي  العالي الناتج من التحديد القوي للخط الخارجي والظالل ا
  . إظهار وإبراز العمل وأستطاع توظيفها داخل تكوين فني متماسك ومترابط

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :Fauvism يةالشكلي والوحش التضاد
بأن الفن الوحشي قائم على الحرية القصوى فـي اسـتخدام    )٢٠١١(آل وادي  يشير

الواقع وألوانه لهذا خلقوا عـالم مـن    فلم يلزموا أنفسهم بمحاكاة  ،األلوان وتحريف األشكال
قوانينه الذاتية من تضاد وتوافق وإيقاع حتـى أسـتحاالت    له ،األلوان والخطوط والمساحات

  .األشكال تحت وطئته مسطحة مشوهة كما حلت قوة األلوان محل التجسيم
 وال ،متهم جمالية صرفة تعتمد على المسـاحات اللونيـة المنسـقة ذاتيـا    أهتما فكانت

كانوا ينقلـون األلـوان بنغمـات صـارخة دون ان يحفلـوا       فقد ،مل مقارنة مع الواقعتحت
  ١١٠- ١٠٩ص. ألونها مقصورة على األساس الصرف فجاءت ،بالتخفيف من حدتها

   )٢٣( لوحه
   عمل يوضح التضاد الشكلي في أتجاه ما بعد التأثيرية  -Cezanne  بول سيزان

topic-http://msilaedc.yoo7.com/t4867 
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بأن أصحاب هذا االتجاه قد دأبوا على قطع كـل صـلة    )٢٠٠٣(الفقى  يذكر
 مبـالين  غير ،ى جوهر األشياءيصلوا إل كي ،إلى العالم بعين الفطرة والنظر ،بالتقاليد

 متخـذين  ،الوفاء للحساسية والخيال هو ،بمظاهرها الخارجية كان مضمون مفاهيمهم
هذه الحركة من النزعات الفنية المهمة التـي   وتعتبر ،من األلوان قاعدة لبناء اللوحات

ن أنها تمثل اتجاهاً ثورياً جديداً في استخدام األلـوا  حيث ،ظهرت في القرن العشرين
 .الغير ممزوجة مباشرة على اللوحة

متجاوزين جميع التقاليـد   واناالتجاه بالتطرف في استخدام األل ذافنانو ه فيتميز
العنان لحرية األلوان والشكل والموضوع فـي فتـرة    وأطلقوا ،الفنية المتعارف عليها

  .حرجة من تاريخ التطور الفني
في تضادها وإعادة تنسـيقها فـي   يمكن القول بأن التـأليف بين األلوان الحادة 

كـان   فقـد  ،تكوين منسجم كان هو السمة الجوهرية للحركة الوحشية فـي مطلعهـا  
التضـاد وعفويـة    وبقوةبالضياء وبصفاء اللون  يةالوحشيون يترجمون نشوتهم الحيات

ملوناتهم تتضمن مدرجاً جديد من األلـوان الصـافية كاألخضـر     وأصبحت ،التكوين
برز التناغم بـين المتضـادات إلـى     وقد ،رق واألحمر والبنفسجيوالبرتقالي واألز

التكامل الفني لديهم قائم على وجود التـألف بـين األلـوان الصـارخة      فكان ،أقصاه
 .المضيئة المتضادة

أن التضاد بين األلوان الزاهية هو أسـاس بنـاء التكـوين فـي االتجـاه       فنجد
مال اللون إلى أقصى مـداه وإلـى   بسب محاولة أكيدة للوصول باستع وذلك ،الوحشي

تنشيط المطلقة لون على أساس من التأليف بين الطبقات اللونية الصافية سـواء فـي   
  ٩٨-٩٧ص .تراكبها أو تضادها

كانت طريقة األداء لدى الفنانين الوحشيين تهدف إلى التبسـيط وتتميـز بتحقيـق     كما
الشكلي الخالص في الفـن بطريقـة   يهدفون بشكل عام إلى تحقيق األداء  فهم ،البناء المسطح

  .Henri Matisseتزعموا هذا االتجاه الفنان هنري ماتيس  وممن ،ذاتية
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تـأثر بـالفن    وقد ،بأن هنري ما تيس هو من تزعم المدرسة الوحشية) ٢٠٠٠(فضل  يذكر
وسـط  الشرقي لما شاهده من عدد كبير من األعمال الممتازة التي حضرت من الشـرق األ 

  . وعرضت في ميونخ وأعجب بها إضافة لزيارته للجزائر وتأثره بفنونها المختلفة
وتمثل األثر الشرقي في أعمال ماتيس في الوحدات الزخرفية المسـطحة وفـي   

هذه صفات مشتركة فـي   و ،الفاقعة الصافية نالخلفيات الموردة وفي استخدام األلوا
ر األشكال وتشـويهها واهتمـوا بـاأللوان    كثير من أعمال الوحشيين فبالغوا في تغيي

بها مساحات كبيرة تمثل أشكاال قد حددت بخطـوط   وملئوا ،الناصعة غير الممزوجة
  ١٠٣-٩٦ص .سوداء في كثير من األحيان

الباحثة بأن وجود تلك الحدود السوداء في أعمال مـاتيس سـاهمت فـي     ترى
  تحديد األشكال وإبراز التضاد بين األشكال

  

  )٢٤( لوحه
  عمل يوضح انسجام العناصر البنائية المتضادة في االتجاه الوحشيHenri Matisse-هنري ماتيس 

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-matisse-EN/ENS-matisse-en.htm  
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التضادات البنائية في أعمال ماتيس المختلفة فنجد البساطة في  أيضاًتتضح  كما
إلى استخدامه طبقات مـن األلـوان    باإلضافة ،التصميم و إضافة التفاصيل الزخرفية
 ،التضاد بين مناطق اإلضاءة والعتمـة  لتشكيل ،المحايدة واأللوان الصريحة الصارخة

األلوان المكملـة   تضاد ،ة بين الظالل وبين األلوان الحيةعلى الوحدة العضوي محافظاً
  .واأللوان الساخنة والباردة

تضاد  و ،التضاد في أعمال ماتيس بين الشكل العضوي والشكل الهندسي فنرى
 يرى أن ال فهو نالحظ اهتمام ماتييس باألرضية كما أهتم بالشكل كما ،بين المساحات

  .أكثر أهمية من نقطة أخرى نقطة

  )٢٥( لوحه
  عمل يوضح انسجام العناصر البنائية المتضادة في االتجاه الوحشيHenri Matisse- نري ماتيس ه

http://www.ebay.com/itm/Henri-Matisse-Royal-Tabac-Lithograph-/370546380847 
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تعبيرية أساسية ونجد ذلك  وقيمة ،استخدام ماتيس الخط كعنصر تشكيلي رئيسي  كما
  .في توظيفه للخط

  
  

  :  Cubsimالشكلي  و التكعيبية  التضاد
بأن االتجاه التكعيبي يعتبر من أعظـم الحركـات الفنيـة    ) ٢٠٠٣(الفقي  يشير

افعـة للكثيـر مـن    صارت قوة د كما ،الحديثة شأناً وأجلها خطراً في القرن العشرين
تأثر العالم بها طيلة نصف قرن ولم يـذل النـزاع    حيث ،النزعات الفنية الالحقة لها

  .لم تكن حدته قد خفت قليالً وإن ،الذي نشأ بسب هذا النوع من الفن قائماً حتى اليوم
بسـرعة   وانتشـر  ،فاالتجاه التكعيبي يعتبر أهم ثورة جمالية في القرن العشرين

هذا االتجاه في أعقاب الحركة الوحشية بمثابة رد فعل لنظريات  هرظ ،فاقت التصور
تعتبر تطور للوحشية ولكـن االخـتالف كـان     وهي ،هذه االتجاه وللنزعة التعبيرية

 ىالغنائي وعكفوا عل نفعالرفض التكعيبيون االستسالم لال فلقد ،واسعاً بين االتجاهين
عناصرها التشكيلية مثـل اللـون   كانت أخذت عنها بعض  وإن ،معالجة بناء اللوحة

  .الموحد و التخلي عن النماذج المجسمة واالنعكاسات وتضادات النور والظل
القيم التكعيبيـة   برازهذا االتجاه بالتكعيبي ألنه يعتمد أوالً وأخيرا على إ وسمي

ال تعني بالمرئيات ولكنها تعتمد إلى تحليل األشكال والصور ثم إعادة  وهي ،لألشكال
كا كل قائم على تحليل الشكل إلـى   فالتكوين ،ا بحيث يصعب التعرف عليها ثانياًبنائه

يفكك الشـكل ثـم    حيث ،إلى تأثير حركة ذات قوة كامنة للوصول ،أجزاء المركبة له
  .يجمع ثانية بطريقة جديدة أكثر إثارة

أن التكعيبية  ترتكز على تحليل األشكال فـي الطبيعـة إلـى مجسـمات      ونجد
إلى مساحات هندسية مع المحافظة على أشكالها الطبيعيـة   قسيمهااغية و تهندسية فر

التكعيبيون يختزلون األشكال إلـى أجـزاء هندسـية وخطـوط      فكان ،بقدر اإلمكان
أعادوا صياغتها من جديد في صور بعيـدة عـن عناصـرها األصـلية      ثم ،مستقيمة

 وبـذلك  ،الطبيعيـة فتمكنوا من رؤية مكعبات ومخروطات و أسطوانات في األشكال 
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األجسام اآلدمية إلى مسـاحات   وقسمت ،تحولت األشكال الطبيعية إلى أشكال هندسية
  .وزوايا حادة تحدها خطوط مستقيمة

اعتمدت التكعيبية على مظاهر جديدة للتكوين البنائي حيث تنشـأ الصـورة    كما
الـث  اعتمدوا علـى معالجـة البعـد الث    كما ،من مسطحات وأقسام متعددة األضالع

األلوان  وتضاد ،بطريقة مبتكرة قوامها االعتماد على الضوء الملقى على المسطحات
  ١٠٤- ١٠٢ص .التي تميز كل جزء من أجزاء الجسم عن اآلخر

بأن التكعيبية أكثر الحركات الثورية في مجـال الفـن    )٢٠١١(آل وادي  يذكر
ى جوانب األشـياء  الفنان التكعيبي لألشياء سوف نر ظرةننظر إلى ن وحين ،الحديث

الن الفنان التكعيبي ال يرى مـن زاويـة    ذلك ،المختلفة في وقت واحد ودفعة واحدة
يتالءم مـع ديناميكيـة العصـر الن     بما ،نظر واحدة بل يرى بنظرة شمولية لألشياء

التي يأخذها عن العـالم   والصورة ،اإلنسان يتحرك من مكان إلى أخر بسرعة مطردة
  ١١١ص.هنا غاية الفنان التكعيبي والتعقيد ،صورة معقدة
بفكرة وحدة الصـورة المرسـومة    اهتمتبأن التكعيبية  )٢٠٠٠(فضل ذلك  ويوضح

ذلك التكعيبيون بتعمـدهم إهمـال    وحقق ،األحجام وعالقاتها وبتحليل ،على سطح ذي بعدين
توضـيح   مـع  ،تصـويره  لمرادالتكوين الكلي للشيء ا ادرسم األشياء كما هي والسعي إليج

جعلوا الصورة تحمل فكـرة   التكعيبين قد فإن ،سعيهم لتحقيق هذا وفي ،ضعه في الفراغو
  ١٠٣ص .الشيء المرسوم وذلك برسمه من جهات متعددة في وقت واحد

  :التكعيبية بعدة مراحل برز فيها بيكاسو  ومرة
  :المرحلة البدائية -١

هندسـية و  الفنون التكعيبيون يختزلون األشكال الطبيعيـة إلـى تقسـيمات     بدأ
خطوط مستقيمة، ثم أعادوا صياغتها من جديد في صـور بعيـدة عـن عناصـرها     

  . ) Pablo Picasso( ، و من أبرز فنانيها بابلوبيكاسو  األصلية
  
  
  
  )٢٦( لوحه  

الشكلي عمل يوضح التضاد )Pablo Picasso(بابلو بيكاسو
  )دائيةالمرحلة الب( في االتجاه التكعيبي 

http://www.friendsofart.net/en/art/pablo-

picasso/girl-before-a-mirror 
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 :المرحلة التحليلية -٢
بأن الفنانين في المرحلة التحليلية كـانوا يلجئـون إلـى تخليـع     ) ٢٠٠٣(الفقي  يذكر

شـمل هـذا االتجـاه     وقـد  ،كعبات صغيرة يعيد تجميعها في بناء جديدالجسم وتحليله إلى م
عالجها الفنان سواء كانت أشكاالً آدمية أو طبيعيـة صـامتة مـع     التيجميع الموضوعات 

  ١٠٣ص. إغفال معظم األلوان واالقتصار على استعمال اللونين البني والرمادي
ثـم يجمعونهـا ليعيـدوا     صغيرةالفنانون التكعيبيون يجزئون األشكال إلى مكعبات  بدأ

  .بناءها في صور جديدة بعيدة جداً عن أصليها الواقعي مع استخدام لون واحد بدرجاته
بأن التكعيبية التحليلية توضـح المظـاهر المختلفـة    " )٢٠٠٠(فضل  ويوضح
  ١٠٤ص".المنظور وتهمل ،للشيء الواحد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٧( لوحه
  عمل يوضح التضاد الشكلي في االتجاه التكعيبي- )Pablo Picasso(بابلو بيكاسو

  )المرحلة التحليلية(  
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جـزئ األشـكال إلـى مكعبـات      ) Pablo Picasso( أن بابلو بيكاسو   فنجد
في صور جديدة بعيدة جداً عن أصليها الـواقعي مـع    ناءهاليعيدا ب هاصغيرة ثم جمع

استخدام اتجاهات خطية وأشكال هندسية متضـادة و ألـوان متضـادة بـين النقـي      
  .والمدموج وبين األلوان المكملة كما توجد تضادات بين المساحات الصغيرة والكبيرة

ــة التركي -٣ ــةالمرحلـ                                                                                      :بيـ
اسـتبدلوا الجـزء    رحلـة التكعيبيين في هذه الم انينبأن الفن) ٢٠٠٣(الفقي  يذكر

الطبيعي من الشكل بلصق أشياء حقيقية بدالً من رسمها كقصاصات الجرائـد أو  
 ١٠٣ص. الخيش أو علب الكبريت

 Pablo(  بابلوبيكاسـو   ،)GeorrgesBraque( أبرز فنانيها جورج براك  ومن
Picasso  ( و جوان جرى )Juan Gris(  

أن الفنانون التكعيبيون في المرحلة التركيبية عادوا إلـى األشـكال    فنجد
الطبيعية أو أجزاء منها باستخدام قصاصات من الورق و الجرائد تلصق على 

الخطوط و األلـوان ليكتمـل التصـميم، و عرفـت     السطح ثم تضاف إليها 
  ).Collage( بالكوالج 

أسـلوب إلخـراج   "هـو   collageبأن فن الكـوالج   )١٩٩٦( روتث ويوضح
أو خامـات طبيعيـة    أنواعهالصورة من خالل عملية اللصق وخاصة لصق الورق ب

أسلوب قائم على لصق بعض الخامات واألشـياء   وهو ،ومصنعة على سطح الصورة
اللوحة مثل ورق الصحف والمجالت والقماش والغالب على هذا األسـلوب أن   على

  ٦ص". تكون هذه الخامات في شكل الشرائح قليلة السمك 
بأن ظهور أسلوب الكوالج أعطى الشكل قيمـه فنيـة جماليـة تتسـم      ونالحظ

بأن مفردات اللوحة التكعيبيـة  ) "٢٠١١(باالبتكار والمعاصرة ويشير لذلك آل وادي 
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ولت في مرحلة الكوالج إلى نظام أشاري وإيماءات قائمة على التشابه أو الـربط  تح
بين أشكال غير متشابهة فبعد أن أصبح للعمل الفني وجوده الموضـوعي والشـكلي   

مفهوم الجميل في ذاته مادامـت اللوحـة ال تسـتمد     ناللوحة م اقتربت ،الخاص به
  ".ات مع الشكل المبتكر للذا من مقارنته بل ،جمالها مع مقارنتها بالواقع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
ك  ویوضح،في هذه المرحلـة  )  Pablo Picasso( الفنان بابلو بيكاسو  برز ذل

ة أن  )٢٠٠٥(  عطی أثیرات ملمسیھ" بیكاسو"ب ى ت ة الكوالج إل د توصل في مرحل  ،ق
ات  فسمح ،والقش واألقمشة ،الصحف اقأور مثل ،خامات غیر تقلیدیة باستخدام للخام

ة  أن ذه التقنی دورھا تشكیلیا، وھ ھ ب وم فی ح عن شخصیتھا، في نفس الوقت الذي تق ِ فص ُ ت
ع بعضھا  والتي ،أظھرت الحد األقصى من االختالف بین الخامات المستخدمة ت م تآلف

ُحدِث تغیرات في مجالھا ة ،بأن سمح لكل خامة أن ت ة  بتھیئ ق والبیئ ة تتواف ظروف معین

  )Pablo Picasso(يكاسوبابلو ب )٢٨( لوحه
  )المرحلة التركيبية( الشكلي في االتجاه التكعيبي  عمل يوضح التضاد

http://artofcollage.wordpress.com/category/pablo-picasso/pablo-picasso-pablo-picasso/  
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ل  َّ دخ م ت ا، ث مم"حولھ ي " كمص میم ف س التص ھ أس ب ل ي قال اد ف ین التض ف ب التولی
  ١٢٥-٨٩ص. المتكامل

ويوضـح   ، بلرؤية واالستيعاسبق نرى بأن التكعيبيون أحدثوا ثورة في طريقة ا مما
بأن التكعيبيون يرون بأفكارهم ال بأعينهم ممـا أدى بهـم   "  )٢٠١١(وادي ذلك آل 

تسـتخدم األشـكال    لتكعيبيـة فا ،القطيعة مع رؤية العالم الموروثة مع عصر النهضة
  ١١٤ص ."بل لقيمتها الشكلية لتقليدواأللوان ال لغاية ا

التضـاد   يمـة بها التكعيبيـة توضـح ق   مرتبأن المراحل التي  الباحثة وترى
تبرز هذه القيم  لميةاللوحات الفنية و العا و ،الشكلية في الصياغة الفنية لهذا األسلوب

  .الفنية
خالل  تحليـل الشـكل و    من ،رز في االتجاه التكعيبيتب البنائي قيمة التضاد و

من التقسيمات الهندسية  المتضادة فـي الخطـوط المسـتقيمة و     مجموعةإلى  لهتحوي
القصد من هذه التقسيمات هو إعادة المحاولة للتأكيد على عمق األشـكال   و ،المنحنية

  .و مالها من أبعاد لإليحاء بمنظور الشيء من كافة أجزائه
فقد اتجهت التكعيبيـة إلـى اسـتخدام      ،ضح قيم التضاد البنائي في اللونتت كما

الدرجات اللونية للون األسود و الرمادي و األزرق و البني و األصفر، ثم أضـيفت  
  .الحجم و العمق في صياغة فنية جديدة رازالزاهية و ذلك إلب أللوانا

يق مبدأ وحـدة انسـجام    و أما القيمة الجمالية لألسلوب التكعيبي  فيقوم على تحق
  .األضداد  بين الخطوط و األشكال و األلوان في ترابط قوي و متانة شكلية عالية

  :  Futrismالشكلي والمستقبلية التضاد
بوقت واحـد   وفنيةبأن هذه الحركة سياسية واجتماعية وفلسفية  )٢٠٠٣(الفقي  يذكر
  .الماضي أو المستقبلية سميت بضد ولذلك ،إلى مقاومة الماضي بكليته دفوكانت ته
 لكننـا  ،الحركة المستقبلية حركة متصلة في بعض نواحيها بالحركة التكعيبية إن

حركـة   وهي ،نجد أن فكرة المستقبلية هي الحركة الديناميكية بعكس سكون التكعيبية
ثائرة على جميع األوضاع التقليدية تريد أن تتواءم مع سرعة العصـر و اختصـار   

شغل المستقبليون بالحركة النشطة للحياة المدنيـة العصـرية و    فقد ،داألزمنة واألبعا
  .بتجزيء الحركة وإعادة تركيبها معبرة عن القوى المتضادة وعن االندفاع
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مبدأ المستقبلية في اختصار جميع أشكال المحاكـاة واحتـرام األشـكال     يتجسد
حياتنا القلقة التـي   عن للتعبيرالمواضيع الجامدة واالنصراف  عالبدائية وإقصاء جمي

 ،الفن البد أن يكون تعبيراً عن الحركـة الديناميكيـة   وأن ،نعيشها في عصر السرعة
  .الحركة والنور يقضيان على مادية األجسام وان

لهذا الفن في إظهار األشكال على حقيقتها المتحركة فـي   العامفيتمثل األسلوب 
 ،محها وتتحول إلى أشكال متكـاثرة األشياء تتحرك مال فبتحرك ،الفراغ الذي يحتويها

تتولـد منهـا    وقد ،سرعة الحركة إلى تداخل وتشابك األشكال بعضها ببعض وتؤدي
على الفنان تبعاً لهذا التكوين الديناميكي أن يثبت بعداً آخر  وأصبح ،صوراً أخرى جديدة

شياء التي به حركة األ ويقصد ،غير األبعاد الثالثة المعروفة وأطلقوا علية البعد الرابع
الفنان في ذلك اللون والخط والشكل ليزيد من الحركة  مستخدماً ،هي امتداد في الزمان

نالحظ أن الفنان بذلك يطبق نظرية  وهنا ،متدافعة مستمرة شكالاأل فتبدو ،في الصورة
  ١٠٨ص. علمية في نطاق الفن حيث إنها تشجع في البحث عن البعد الرابع

النشـطة للحيـاة    لحركةن المستقبليون شغلوا بابأ )٢٠٠٦(عطية ذلك  ويوضح
عن القـوى المتضـادة    معبرة ،الحركة وإعادة تركيبها وبتجزيء ،بالمدينة العصرية

علـى تحطـيم المـادة أو     يقـوم مفهوم الحركة عند المستقبليون  فأن ،وعن االندفاع
 ،الخطوط واألشكال وبالتكرار المتجاور بحيث تكون األشكال في صـورتها مجـردة  

بتضـاد   وذلـك  ،األشكال الحية منها مع الصامتة وتندمج ،الكثير من أجزائها فيحذف
يتضـح فـي    وذلك ،أجزاء من األشكال من المفترض أنها الترى وبإظهار ،الخطوط

  ١١٤ص .Gino Severini لوحات جينو سيفريني 
 ،أحد الرواد المؤسسين للحركة المسـتقبلية  هوGino Severini سيفريني  جينو

بـين الدفاعيـة    يوفـق سـعى أن   ولقد ،كان له تأثير كبير في نشر هذه الحركة وقد
  ١٠٩ص .المستقبلية وسكون التكعيبة

باالتجاه التكعيبي واضـح   Gino Severini نجد أن تأثر الفنان جينو سيفريني 
إلى أن جينـو سـيفريني مـن رواد     )٢٠٠٧(باهميم جداً في أعماله  وتوضح ذلك  

مجموعة من لوحـات   وأنتج ،عرف على أعمال التكعيبين وتأثر بهاالذي ت لمستقبليةا
 فظهـرت  ،الطبيعة الصامتة التي اقتربت مـن األسـلوب التكعيبـي فـي التوليـف     

  ٨٨ص. القصاصات الورقية وأوراق الجرائد وأوراق الحائط
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 ، المـادة و الخطـوط   تحطيمGino Severini في اعمال جينو سيفريني  نرى
األشـكال   وتندمج ،الكثير من أجزائها فيحذف ،أن األشكال في صورتها مجردة نجدف

  .أجزاء من األشكال وبإظهار ،بتضاد الخطوط وذلك ،الحية منها مع الصامتة
  
  
  
  
  

  )٢٩(لوحه
   يوضح التضاد الشكلي في الحركة المستقبلية عمل - Gino Severiniجينو سيفريني 

http://www.worldgallery.co.uk/art-print/The-Accordion-Player-15943.html 
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تحمـل العديـد مـن     أنهـا Gino Severini أننا نرى في أعمال  جينو سيفريني  كما
هناك تضاد قائم بين األشـكال الهندسـية المسـتطيالت    أن  فنجد ،العناصر البنائية المتضادة

في أتجاه الخطوط ممـا أعطـى األشـكال أحسـاس بالحركـة       وكذلك ،والدوائر والمثلثات
  .األلوان بين األحمر واألزرق واألصفر واألخضر نللتضاد القائم بي إضافة ،والحيوية

 :  Dadaالشكلي والدادية التضاد
 نتيجـة  ،ة قامت نتيجة انفعال طائفة من الفنانينبأن الدادي )٢٠٠٣(الفقى  يذكر

 ممـا  ،الفوضى والدمار وانـدثار القـيم   ارتتأثرهم بالحرب العالمية األولى التي أث
أفرزت هذا الفن القائم على رفض القيم الجمالية الموروثة واالستخفاف بكـل شـيء   

اغ والعبث فـي  التعبير عن الفر مكانت غايته كما ،والسعي إلى نشر التهكم والسخرية
بـذلك   محـررين  ،بأن ال معنى ألي شـيء  معتقدين ،الحياة عن طريق بذر الفوضى

  .التصوير من أي قيود
يرتادها فنـانون ضـجروا    وجمالياتهالدادية حركة معادية للفن  ركةفنجد أن الح

  ١١٢ص.ضجراً شديد بمأساة الحياة فلم يعودوا يكترثون بها أو يلقون باالً إليها
 حركـة  ،بأن الدادية حركة ضد الفن وضد الحضارة) ٢٠٠٠(فضلذلك  ويؤكد

 ،عدمية تسخر من الفن والحضارة الغربية التي أدت إلى الحـرب العالميـة األولـى   
إن  بـل  ،لعرضها بوصفها فـن  شياءاأل ياإنتاج الداديين بالعبث فعمدوا إلى بقا فيتسم

المشاهدون في  هاليستخدم ،بعض معارضهم كانت توضع عند مدخلها سواطير كبيرة
 ١٠٥ص.تحطيم معروضاتهم

 قـيم  ،الباحثة بأن الداديون أنتجوا من خالل هذا العبث والسخرية والهـدم  ترى
 .المتعارف علية والمسلم به من الجماليات تخرق ،ةفنية و تعبيرية متضاد
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بأن الدادية لم تشرع لجمالية كما حدث فـي السـابق    )٢٠١١(وادي ويوضح ذلك آل 
فـي   فأخـذوا  ،ن تنسف كل شيء يذكر بالقيم الموروثة ضمن سياق الجماليـات بل حاولت أ

خرق بالية وشـظايا وأخشـاب و زرارات    من ،البحث عن النفايات وبقايا األشياء المستهلكة
يلصـقون هـذا الحطـام     كانوا ،من الخيط ونحو ذلك من صنوف النفايات فتائل مهمشة و

 .يقدمونها للمأل ثم ،ثيلكالتما عدةعلى لوحة أو ينصبونها على قا
هندسـية   الالجسم على هيأة أشـك  أجزاءلذلك ميلهم المفرط إلى تكتيل  إضافة

الخطوط بطريقة تميـل إلـى الناحيـة الكاريكاتوريـة وابتـداع       واستخدام ،وتكعيبية
 واسـتخدام  ،ألوان ومواد مختلفـة  واستعمال ،تكوينات ال موضوعية وغير مشخصة

  ١٢٦-١٢٥ .طر على بال اإلنسان لشدة غرابتهاخامات متنوعة ال تكاد تخ
 كيرت شويترز   الفنان ،أعماله قيم فنية متضادة تحملفنانين الدادية التي  ومن

 Kurt Schwitters  .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣١( لوحه
   يوضح التضاد الشكلي في الحركة الدادية عمل - Kurt Schwittersكيرت شويترز 

http://www.schwitters-stiftung.de/english/best-werke-ks.html  
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بأن الفنان كيرت شويترز تسـلل فـي بدايـة الحـرب      )٢٠٠٧(باهميم  تشير
كرات المهجـرين مـن الحـرب فـي     العالمية الثانية من ألمانيا ليستقر في أحد معس

أسكتلندا بين قطع من ألواح الزنك والخامات الحديدة الصدئة التي وجد فيهـا مـواد   
كيـرت بـأن    ىيمكن أن يستخدمها في التعبير كاستخدامه للخامات التقليدية حيث ير

األشياء المهملة والملقاة يجب على الفنان أن يستخدمها كاسـتخدامه لأللـوان التـي    
  .المصانع تماماًتنتجها 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
أن لوحاته تجمع بين خامـات   فنجد ،كيرت أسلوب الكوالج في لوحاته أستخدم

 ،مستهلكة و متضادة  أستخدمها بمنظور جديد كاألسالك وعلـب خشـبية ومعدنيـة   
الصدئة وألواح الزنك والنحاس والحديـد   معادنمن عجالت قديمة وبعض ال وأجزاء

 لفراشـات كعلب األحذية وتذاكر السيارات العامـة واألقمشـة وا  والمخلفات الورقية 

  )٣٢(لوحه 
  يوضح التضاد الشكلي في الحركة الدادية عمل Kurt Schwittersكيرت شويترز 

http://jama.ama-assn.org/content/294/1/15.full 
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وتميزت أعماله بألوان قوية وامتزاج الخامة على سطح اللوحة  ريةالملونة وقطع فخا
 .في كيان واحد بحيث ال تظهر االختالفات بين الخامات المختلفة في العمل

ـ  مما بالمعاصـرة  تتسـم   متضـادة  ةسبق ترى الباحثة أن الدادية تحمل قيم فني
فـي   يصـعب  ،أستخدمت خامات وألوان وخطوط متنوعة ومتضادة  فقد ،واألبتكار

  .بعض األحيان تخيل وجودها معاً لغرابتها وحداثتها
كبير على معظم التيارات المعاصرة والحداثـة ومابعـد    رأتجاه له تأثي فالدادية

عن أنها مهدت  فضالً ،الحقةمن التيارات الفنية ال ثيربمثابة المحرك لك فهي ،الحداثة
  .للسريالية التي تلتقي معها

  : Surrealismالشكلي والسريالية  التضاد
 تعتبر ،بأن السريالية حركة فنية قامت على أنقاض الدادية) ٢٠٠٣(الفقي  يذكر

إعـادة   لـى تهدف إ وكانت ،هذه الحركة اآلن أخر المذاهب الفنية في العصر الحديث
الغوص في أعماق الالشعور بعيـداً عـن الرقابـة التـي     و ديمالخيال إلى مكانه الق

حاول السرياليون ملء الفراغ الذي تعمده الداديون وذلك عـن   حيث ،يفرضها العقل
ـ  العلميـة أو الوسـائل    ائلطريق البحث عن الظواهر غير العقلية للفكر سواء بالوس

اط بأي صـورة  السريالي من حيث المبدأ إلى رفض االرتب األسلوبأتجه  لقدالحديثة  
  .من صور المنطق والعمل على إيجاد عالقات ليست مألوفة بين أشياء متضادة

فنجد أن الفنان السريالي يدخل األشياء في عالقات جديدة غير مألوفة مما يثيـر  
مـن خـالل اسـتعمال األشـكال      وذلك ،القلق و االضطراب في نفوس المشاهدين
إلى محاولـة تصـور    إضافة ،لعقل الواعيالطبيعية في صياغة غير منطقية بالنسبة ل

غير الواقعي وخياالت األحالم وأمثالها من بواعث العقل الباطن دون مراعاة للـنظم  
  ١٢٠ص .الطبيعية التي تدين لها الحواس

بأن السرياليون تـأثروا بنظريـات فرويـد     )٢٠٠٠(فضل إلى ذلك  ويضيف
Freud وذلـك  ،اف جوانبه الثريـة إلى تحرير اللوعي الكتش ودعوا ،في علم النفس 

وقد كان كالً مـن خـوان   .أثره على ضبط سير عملية التفكير وإيقاف ،بتقييد الوعي
  ١٠٦ ص.ميرو و هانز ارب  من أهم أعالم الدادية والسريالية معاً 
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من أهم ما يميز السرياليون هو اختيارهم الحر لألشكال والعالقات ويوضـع   أن
بالنسبة للسرياليون تحـررهم مـن ضـرورات     بأن الجميل )٢٠١١(وادي ذلك أل 

إلى سرعة التنفيذ مـن اآلليـات التـي     باإلضافة ،الشكل والتنظيم واإلتقان واالختيار
تعتق السرياليون من االلتزام بالعالقـات المنطقيـة بـين األشـياء وتتـيح فرصـة       

حـر  لالعتباطية التلقائية في اختيار األشكال والعالقات   التـي يحـددها النشـاط ال   
لالوعي حيث يتجاوز الفرد ذاته لتكون ممر نشط لصـور حدسـية وخياليـة تحـي     

  .الماضي والحاضر والمستقبل وهي أفاق ال محدودة
معقولية الشكل لدى السرياليون ال تتضمن اإليمان بال معقولية الوجود بـين   فال

 تتبنى السرياليون طروحات  فرويد الـذي عقلـن الالشـعور    لذا ،العطس والصحيح
  ١٢٠ص .والحياة النفسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن هناك تضاد بين  نرى Joan Miro خوان ميرو نظرنا إلى عمل الفنان  فلو
األلوان الحارة والبرادة وبين األلوان المكملة   فيتجاور اللون األحمر مـع األخضـر   

نجد أن ألخضـر يـزداد    كما ،وسخونة مما عمل على ازدياد اللون األحمر احمراراً

  )٣٣( شكل
  عمل یوضح التضاد الشكلي في االتجاه السریالي Joan Miroخوان ميرو 

http://www.abstract-art-framed.com/surrealism.html 
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لونـان أحـدهما سـاخن     رما تجاو و ،هو الحال بين األصفر واألزرق كذلك ،دهبرو
  .بارد إال وأزداد نسبة التضاد بينهما خرواأل

نرى أن التضاد بين الضوء والظل في أعمال ميرو قائم علـى اسـتخدامة     كما
ـ  )٢٠٠٢(بسيوني لأللوان ويوضح ذلك   يبأن األضواء والظالل في أعمل ميرو ه

 والـدرجات  ،والبرتقاليات ،تدخلها األصفرات قد ،لنسيج اللوني لألرضيةمن  طبيعة ا
 ،والبنيـات  ،واألزرقـات  ،البنفسجيات وتدخلها ،هذا يوحي باألضواء وكل ،المحمرة

  .بدوره يوحي بالظالل  وهذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـين الـدوائر والخطـوط     هندسـية تحمل لوحاته تضاد بين العناصـر ال  كما
 ١٧٤-١٧٣ص .ايا واألسهم والرموز المختلفةوالبيضاويات والزو

بأن ميرو قد جمع في لوحاته بين صور البشر في هيئـة   )٢٠٠٦(عطية  يذكر
 وإلى تخطيطات تمثـل قمـر أ   إضافة ، الغريبة المتنوعة الهيئات واألشكال ، بدائية

  ١٢٧ص .شخوصة بمخيلة إنسان العصر الحجري القديم وتذكرنا ،شمس أو نجوم

  : Geometric Abstractionism لي والتجريديةالشك التضاد

  )٣٤( لوحه
  ةعمل یوضح التضاد الشكلي في االتجاه السریالي بین العناصر الھندسی Joan Miroخوان ميرو 
 http://tisavision.blogspot.com/2010/03/artist-joan-miro.html 
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 هـات بأن األسلوب التجريدي في التصوير من أهم االتجا) ٢٠٠٣(الفقي  يذكر
التجريـد فـي الفـن التشـكيلي      ولفظة ،في القرن العشرين امتلفنية الحديثة التي ق

المعاصر هي صفة لعملية استخالص الجوهر من الشكل الطبيعي وعرضه في شـكل  
كان التصوير الحديث في القرن العشرين يتقـدم بخطـوات ثابتـة نحـو      دوق ،جديد

  .التجريد منذ مطلع هذا القرن
هذا االتجاه بصورة رئيسية حول البحث عن جوهر األشياء والتعبير عنهـا   يقوم

في خالصات موجزة تحمل في ثناياها الخبرات التشكيلية التي مر بها الفنان وأثارت 
عني بتمثيل األشياء كما هي في الطبيعـة ولكنـه يسـتخلص    بذلك ال ي وهو ،وجدانه

 ،منها شيئاً جديداً اليكاد يمت بصلة إلى األصـل الـواقعي   رعناصر المرئيات ليصو
  .أنه تعبير عن الشعور الداخلي للفنان أي

فنـاً يتضـمن    فأصبح ،أن هذا الفن أتجه إلى قمة الفردية في اإلبداع الفني فنجد
بمحاولته تشخيص الظواهر النفسية دون الرجـوع إلـى    تميزو ،أساليب ال حصر لها

 عيةأن التجريدية تسعى للبحث في جمال األشكال الال موضو كما ،األشكال المعروفة
  .ألن جذورها العميقة مستمدة من الروح اإلنسانية المطلقة ذلك ،والهندسية

اءى له مـن  أن الفنان التجريدي طرق سبالً جديدة في لوحاته  وفق ما يتر ونجد
استخدامه األشكال الهندسـية واآلليـة وأسـاليب     كا ،أفكار ذهنية أو عاطفية خاصة

كان يوجـه   كما ،اإلضاءة الحديثة للتعبير عن واقع العصر بلغة فنية حديثة ومبتكرة 
تبنى هذه األداء على تلـوين   وقد ،ومطلقاً وفقاً لمتطلبات التكوين راُإضاءته توجيهاً ح
  .لتجربة جمالية جديدة اًتلوين بارد تأكيد دافىء يتضاد مع

أن التضاد المباشر بين األلوان المتجاورة والتـدرج اللـوني فـي الفـن      فنجد
بصفة عامة يعتبر أحد الوسائل الهامة المستخدمة في الفن الحديث لإليحـاء   يالتجريد

بتعدة للداللـة  أستخدم الفنانين التجريديون األلوان المقتربة والم فقد ،باالمتداد والعمق
  ١١٦ص.على العمق الفراغي في إبداعاتهم الفنية دون تعارض مع تسطيح اللوحة

بأن التجريد مجموعة أساليب فنية انزوت تحت صفة  )٢٠١١(آل وادي  ويذكر
على استخالص جوهر  واالعتماد ،بإضفاء معالمه وأجزائه لتجريد الشك أي ،التجريد
أختلف أسلوب األول عن  وقد ،اندنسكي و موندريانهذه االتجاه هما ك ورائدا ،األشياء

  .تبنى الثاني التجريد الهندسي بينما ، الثاني إذ تبنى األول التجريد العضوي
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                    : wassily Kandinsky فاسـيلي كاندنسـكي   الفنـان  التجريد العضوي
ظهور أول لوحة تجريدية صورها نتيجـة   وكان ،يعتبر الممثل األول للفن التجريدي

  .طويلة مر بها جاربت
كاندنسكي بتقصيه اللون والشكل التعبير عما كـان يسـميه الضـرورة     حاول

معتمد على تشابه األشياء بالشكل وإنما على األشـكال المجـردة التـي     غيرالداخلية 
الكـامنين   رأى فيها قوة إيحائية لها القدرة على الوصول إلى الجـوهر والمضـمون  

أن اللون يصبح جزءاً غير منفصل من الشـيء فيكـون هـدف     ما ،خلف الظواهر
  ٦٩-٦٨ .وغاية في الوقت نفسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فهـو  ،أسلوب كاندنسكي يحمل تضاد لوني وشكلي) ٢٠١١(يذكر آل وادي  كما
ـ   ـ  ةيعتمد على مفردات محررة من التشابة مع األشـكال الطبيعي  ،عليهـا  ارفالمتع

  ١٣٦-١٣٥.تضاد األلوان والخطوط بأشكال عضوية متحولة ومبهمة فيستخدم

 Monderianموندريان ) تجريد هندسي (

  )٣٥( لوحه
  عمل يوضح التضاد الشكلي في االتجاه التجريدي العضوي  Wassily Kandinskyفاسيلي كاندنسكي

http://www.oilpaintingfactory.com/english/oil-painting-104689.htm  
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بأن أهمية موندريان تكمن في أن جريداته أعادة إلـى   )٢٠٠٢(بسيوني   يذكر
 وعلـى  ،األذهان أهمية جانب كبير من الفن اإلسالمي  الذي يعتمد علـى الهندسـة  

  ٢٩ص.الفراغات واتزان ،ؤ المساحاتتكاف و ،المعادالت الرياضية
مهـد   وقـد  ،بأن موندريان يعتبر أحد رواد الفن التجريدي) ٢٠٠٣(الفقي  يذكر

صورة من أشـكال عموديـة ومسـتوية ومـن      فتتكون ،الطريق لهذا الفن في هولندا
 مـا  وهـذا  ،التضاد في األلوان بين األزرق واألحمر واألصفر ومناطق غير ملونـة 

رسم لوحات تجريدية مستوحاة مـن الطبيعـة    حيث ،لحديثوين ايسميه أسلوب التك
تعتمد على تضاد بين الخطوط العمودية واألفقية أو المائلة أو منحنية متقابلـة لتكـون   

  ١١٧ص.تصميمات هندسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

       

  )٣٦( وحهل
عمل يوضح التضاد الشكلي في االتجاه التجريدي الهندسي بين المساحات   Piet Mondrianبيت موندريان  

  والخطوط واأللوان 
http://www.anthroposophie.net/bibliothek/kunst/malerei/mondrian/bib_mondrian.htm  
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بأن موندريان اعتمدت الرياضيات التشـكيلية عنـده   ) ٢٠١١(يذكر آل وادي        
 ضـوء  ،وزمنـاً  فضـاء  ،وأنثى ذكرا ،وسلبياً  إيجابيا ،ساس لألضدادحكم النسق األ

  .األشكال والخطوط إلى أفقيات وعموديات هندسية زالفي اخت وهكذا ،وظلمة
بحركـة األرض   واألفقيـة  ،بأشعة الشـمس  فالعمودية ،كانت صلة بقوة كونية ولهذا

ن أساسـية فقـط األصـفر    في اللون فقد أقر بوجود ثالثـة ألـوا   أما ،الدائمة حول الشمس
  .األلوان ملحقة لجميع أشكال التعبير البيئي بكل أنواعه وتعدداته وهذه ،واألزرق واألحمر

هذه  وتعتبر ،لنا بيت موندريان الجمال في الشكل واللون في حالة مجردة فيقدم
  ١٣٩ص. قدرة الفنان على إظهار قوة البيءة الكونية الشاملة في كل األشياء

التضـاد يجمعـه    هذا ،ة بأن بيت موندريان تحمل قيم فنية متضادةالباحث فترى
في هـذه    فنجد ،موندريان بشكل متآلف وحميم ويصوغه بكل اقتدار و بشكل منطقي

 كـذلك  ،اللوحة عدد من المربعات والمستطيالت مختلفة األحجام واأللوان واألوضاع
األفقي مكونة شبكة من من المحاور وهما المحور الراسي والمحور  عينيوجد بها نو

المربعات والمستطيالت المتقاطعة التي تخلق عالقات خطية متناسبة رياضيا ومتوافقة 
 فهـي  ،في تحقيق قيم جمالية متضـادة  تكانت صافية مما ساعد لواناأل أما ،جماليا

إلى األلوان المحايـدة   باإلضافة واألزرق، األصفر، ،تشمل األلوان األساسية األحمر
يكون في أفضل إشكاله عندما يستخدم األلوان األساسية  والتضاد ، واألبيض ،األسود

األصفر والحمر واألزرق صافية ونقية دون مزج واأللوان المحايدة األبيض واألسود 
الذي يرى موندريان إنهما الجار الحميم والودود لكل األلوان  نتج عنها توازن عجيب 

ق ذلك التوازن من خالل توزيع اللون الواحد في توزيع األلوان داخل اللوحة كما حق
  .على أجزاء اللوحة وبشكل بسيط ومريح للنظر

 فقـد  ،استخدم التضاد  بشكل متجاور من خالل الخطوط األفقية والراسـية  كما
لنا في هذه اللوحة التنـوع العجيـب    ظهراعتمد  موندريان على الخطوط المتعامدة في

  .يدداخل الوحدة والبساطة داخل التعق
التضاد بين الخطوط السوداء الراسية واألفقية على جوانب اللوحة قام بدور  هذا

إلـى دورهـا فـي     ضافةفعال في الحد من انتشار األلوان إلى خارج اللوحة هذا باإل
إلى أن تكـرار هـذه الخطـوط     إضافة ،إرجاع عين المشاهد إلى داخل العمل الفني

 إدراكل والتناغم في الحقول المرئية في مجـال  الجمي اإليقاعالمتعامدة يبدع نوعا من 
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حينما يـدمج ذلـك    اليبذلك عالقات شمولية ومتوازنة بشكل مث فيحقق ،العمل الفني
  .درجات االختزال أقصىالخطي الهندسي في ابسط صورة مع  يدالتجر

كذلك نرى تضاد المساحة يغلب على أعمال موندريان فهناك اختالف واضـح بـين   
المساحات اللونية التي يستخدمها ليحقق مـن خاللهـا    كذلك ،يرة والصغيرة المساحات الكب

يؤكد سيطرة الفنـان علـى الفـراغ داخـل      مما ،الصورة الخالصة  حولمفهومه الخاص 
حققها من خالل المساحات المتنوعة في الشكل الواحد علـى حيـث أن     التي ، اللوحة الفنية

من جهة اليمين والذي قام الفنان يتقسـمه أوال إلـى    المربع الكبير الموجود في أسفل اللوحة
مستطيلين ثم قسم المستطيل العلوي إلى مربع ومستطيل عن طريق اسـتخدامه المسـتطيل   

  .فقد قسمه إلى مستطيلين مختلفين في الحجم واللون  لثانيالمستطيل ا أما ،الذهبي
الراسي فـي  انسجام وحدة التضاد في لوحه موندريان من خالل األفقي و فنرى
المسـاحة بـين    وتضـاد  ،والمحايد والبارد والحار في األلـوان  واألساسيالخطوط 

  .المستطيالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

نجد أن أسلوب األداء لدى موندريان يتحدد في استخدامه الزوايـة القائمـة    كما
أن أسلوب التلـوين فيـه يقـوم علـى      كما ،في خطوط ذات أوضاع أفقية وعمودية

  )٣٧( لوحه
   عمل يوضح التضاد الشكلي في االتجاه التجريدي -  Mondrianموندريان  

http://paintings.name/piet-mondrian-biography.php 
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جانب استخدام كـل مـن األسـود     إلى ،األولية في بعض مسطحاته استعمال األلوان
  .والرمادي واألبيض في بعض المسطحات األخرى

  : Bauhausالشكلي و الباوهاوس  التضاد
مدرسة  هي ،)تعني باأللمانية بيت البناء (بأن الباوهاوس  )٢٠٠٠(فضل  يشير

لتعبيرية في تأكيدهم علـى  جماعة الباوهاوس ا تبع ،تعتبر فريدة في التصميم والعمارة
هـدف هـذه    وكان ،التصميم الصناعي الحديث لمهجروها إلى عا ثم ،اإللهام الخالق

 ١١٣ص .المدرسة هو جمع كل الفنون وربطها مع بعضها تحت مظلة فن العمارة
بأن من أهم ما يميز الباوهاوس هو إزالة الفروق بـين   )٢٠٠٧(باهميم  وتذكر

ورسم ونحت وبين العمارة والتصميم والهندسة ومحاولة  رويالفنون التعبيرية من تص
ابتكرت أساليب متعددة في اللوحة التشكيلية كالخياطة  كما ،التعبير بالخامات المختلفة

والتدبيس والربط فأصبحت الخامة أكثر التصاقا بنسيج قماش أو ورق التصوير ومن 
استخدام وجهـي اللوحـة    أساليب التوليف التي أضافتها مدرسة الباوهاوس للتصوير

  ١١٤ص .وحواف الورق فتقنيات الكوالج والتركيب والمونتاج اندمجت في التوليـف 
  . Paul Kleeالفنانين أمثال بول كلي  كبار ،من أهم أعالم الباوهاوس وكان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٨( لوحه
  Paul Kleeبول كلي   

  )الشكل الهندسي والعضوي(تضاد  شكلي في اتجاه الباوهاوس بين 
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امتلكت لوحاته فـي الفتـرة    Paul Kleeبأن بول كلي  )٢٠٠٦(عطية  يذكر       
تميز كلـي عـن كـل     فلقد ،ضاها في مدرسة الباوهاوس سحراً شاعرياً فريداًالتي ق

الصـالبة   بـين  ،على الجمـع بـين التضـادات    فقدرته ،األساليب في الفن الحديث
االقتضاب الشـاعري الرمـزي والتفسـيرات المتجسـدة باكتمـال       وبين ،والرهافة

  ١٢٧ص .الهتمامه بدراسة وظائف األشكال وذلك ،تفصيالتها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
فنجد بأنه جمـع    ،الباحثة بأن أعمال كلي جمعت بين التضادات  المختلفة فترى

 ،إلـى التضـادات الفنيـة المتعـددة     إضافة ،العضوية والهندسية كالتضاد األش نبي

 
 

  )٣٩( لوحه
  )الملمس، المساحة، اللون، الخطوط(تضاد  -  Paul Kleeول كلي   ب

h p://poetry4beauty.blogspot.com/2011/01/abstract-reading-paul-klee-iii-4-my.html 
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بـين   تضـاد و  ،بين الشكل واألرضـية  و ،بين المساحات الكبيرة والصغيره الوجود
 ،بين الخطوط االفقية والرأسية وتضاد ،والمضيئة والمعتمة ،األلوان الساخنة والباردة

  .إضافة إلى تضاد الخامة والملمس في اعمال كلي  ،والمنحنية والمستقيمة
 ،المائيـة  واأللـوان  ،إلى أن كلي أستخدم القلم) "٢٠٠٢(يشير لذلك البسيوني  و

 قمـاش  ،ةتركيبات متنوعة على أرضيات لها مالمس مختلف في ،والزيت ،والطباشير
 ،كان متيقظاً لإليحـاءات الواقعيـة   ولكنه ،بالدهون ةمطلي لوحة ،خشن قماش ،رفيع
  ٢٣٤ص ."كانت توحي باستخدام تلك السطوح  التي

سبق ترى الباحثة بأن الباوهاس قد دمجت بين أسـاليب و تقنيـات فنيـة     مما
  .تكارمتضادة مما ساهمت في إنتاج لوحات فنية تشكيلية تمتاز بالحداثة واالب

  
  

  :Abstract Expressioisالشكلي  والتعبيرية التجريدية   التضاد
بأن التعبيرية التجريدية هي حركة فنية تقوم على تعبيـر   )٢٠٠٧(باهميم  تذكر

الفنان عن ما يجول في نفسه مـن خـالل اسـتخدام اللـون وبـدون اعتراضـات       
تمد على اتجاه واحـد  التجريد التعبيري فن ال موضوعي فهو ال يع ويعتبر ،موضوعية

 .إنما يعبر فيه الفنان بدون أي قيود تفرض عليه
قاموا فنانون التعبيرية التجريدية باستخدام لوحات ضخمة وأضافوا إليها األلوان 

هذه الطريقة أسلوب يرمز للصفاء والسالم من خالل اللـون   واعتبروا ،بكميات كبيرة
  ١١٦ص .والشكل

يرية التجريدية من أولـى االتجاهـات الفنيـة    بأن التعب) ٢٠١١(آل وادي  يذكر
أهم سماتها هو توجهها إلى الال شـكلية   ومن ،التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية

بمعنى أن هذا النتاج الفني ال يرتبط في مفهومه العام بأية إشـارة أو واقعـة بقـدر    
ت واألحاسـيس   ارتباطه باللون وبطريقة استخدام هذا اللون الذي يعبر عن االنفعـاال 

للفنان ولـيس   تيةالتأكيد على التلقائية في التعبير عن االنفعاالت الذا أي ،بشكل مباشر
  ١٣٢ص.تعبيرا عن الواقع المحسوس

التجريدية من االتجاهـات الفنيـة    يةبأن التعبير )١٩٨١(محمود ذلك  ويوضح
ـ     وي أي التي أكدت على عدة مفاهيم جمالية وفكرية منهـا التعبيـر الشخصـي العف
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االهتمام بالذات المعبرة والدوافع النفسية الذاتية وبالتـالي التأكيـد علـى المشـاعر     
عن التقاليـد السـابقة    بعيداواألحاسيس والتمثيل الذاتي للرسم وكيفية الرسم بتلقائية 

األولية للموضوع وقد تجسد رفضها هذا لكل تقاليد وتراث إنتـاج األعمـال الفنيـة    
ان في تجريب مواد جديدة في الفن واسـتخدام تقنيـات حديثـة    الفن سعيالسابقة في 

 .خلفتها الثورة الصناعية و التكنولوجيـة الحديثـة أي المعالجـات التقنيـة الحديثـة     
ومن أبرز فنانين التعبيرية التجريدية التي تضح في أعمالهم قيمـة التضـاد   ٢٠٣ص

  .Jackson Pollock الشكلي الفنان جاكسون بولوك
يعتبر من   Jackson Pollockبأن جاكسون بولوك  )٢٠٠٢(ي البسـيون  يشير

فـي   ويبرز ،التصوير الحركي أو ،الفنانين البارزين الذين يمثلون التجريدية التعبيرية
من ربط عوامل الصدفة بعضها ببعض في وحـدة   وتمكن ،مدخله المميز في التطوير

  ٢٥٨ .متوافقة
دية ارتبطت أسمها باسم بولـوك  بأن التعبيرية التجري )٢٠١١(أل وادي  ويذكر

أكثر مـايميز بولـوك    فيعتبر ،بالفن الحركي سمىحيث أنتج أعمال تشكل ذروه ما ي
  .الحركة والتي ينتج عنها مجموعة من الخطوط المتشابكة البيضوية والدائرية
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نـا بفنـاني   أنه من الفنانين الذين انهمكوا في اختبار مادة أعمالهم ويسـمون أحيا  كما
بولوك يهتم باستخدام المواد األولية في العمل الفنـي ويسـعى    فكان ،الوسط المخلوط

استخدم الملح والرمل والزجـاج   فقد ،دائما إلى استخدام تقنيات جديدة في العمل الفني
  .واأللوان السائلة في التنقيط سكاكينالمسحوق وأعواد الخشب وال

لفني الواحد بـين الخـط والتلـوين الـذين     بولوك أن يجمع في العمل ا استطاع
مـن   متكونـة  ،يؤلفان معا المشهد الفني بخطوطه و ما يوحي به من أشكال معقـدة 

مجموعة من الطبقات الصبغية ذات الخطوط المتقاطعة والمتشـابكة وذات األلـوان   
المتداخلة وما توحي به من سطوح متضادة العمق ترتبط وتشـكل المـدى الفضـائي    

  .١٣٦-١٣٢ص .للوحة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤١(لوحه 
             عبيرية التجريدية يوضح التضاد الشكلي في اتجاه الت عمل -  Jackson Pollockجاكسون بولوك
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الباحثة بأن بولوك حقق التضاد المدروس عن طريق بعض الحركـات العمليـة    ترى

سـيطرة بولـوك    فنجد ،لرؤيته الفنية الخاصة والخاضعة ،بدراية تنفيذية المدروسة ،المعينة
 وهـذه  ،مـن مفرداتـه البنائيـة    تمكنهعلى توزيع األلوان و سرعة التنفيذ و دقة اإلخراج و

مبهجة وسـاخنة تـوحي    تضادةألوان م ستخدمإلى أنه كان  ي إضافة ،ربة اللونية الحديثةالتج
 و ،كما كان يعتمد على تداخالت األلوان المتضاده والصريحة بعضـها بـبعض    ،بالحركة

  .والحركة ،بكثافات متضادة  فتجمع لوحته بين الكتلة والمساحة

  
ت خطوط رعشـية هائجـة   بأن أعمال بولوك ذا) ٢٠١١(آل وادي  ويشيرلذلك

 واأللـوان  ،نفس متحرك وذات ،اللوحة غير مستقرة بدومتحركة ومقوسة ومتداخلة وت
  .طازجة متداخلة أحادية بدون مزج مسبق

ـ  والخط ،يميز أعمال بولوك هو التكوين القائم على الخط كما  تخدميمكن أن يس
استخدم كمعطى جمالي إذا ما فإنه ،المجرد لبناء الشك وفي ،في إظهار البعد الجمالي

 فـأن  ،وملمـس  ولـون  ،شكل مجرد خالص له طول وعرض ومساحة فهو ،في ذاته
حاالت التكوين في أعمال بولوك تمتد على طول اللوحة وعرضها حيث تكـون كـل   

  ٢١٩-٢١٦ص .مناطق اللوحة مهمه

  :PoP Art الشكلي  وفن العامة  التضاد
 popular ليزيـة مة اإلنجهي اختصار للكل pop" بأن  )٢٠٠٧(باهميم توضح

                                                                                                                            ."التــي تعنــي أكثــر شــيوعاً 
يسـمى  " بأن فن العامة  )٢٠٠٠(فضل كما كانت تعرف بأسماء أخرى و يذكرها لنا 

  ١٢٣"بالواقعية الجديدة و بالدادية الجديدة أيضاً  popular artبفن الشعب أو 
الحياة اليومية والظروف المحيطة " بأن كلمة بوب تعني  )١٩٩٦(ثروت  يشير

والفتـات   عالمات ،اإلعالن وسائل ،المحالت ،بالشعب األمريكي سواء كان الشارع
  ٦٣ص". النيون والدعاية الحزبية وأدوات اإلنتاج الجماهيرية 
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محور اهتمامه ما يشغل عامة الناس في بأن فن العامه  )٢٠٠٢(بسيوني  ذكري
 وذلـك  ،أنه يتعرض من ناحية الشكل بنقد حياة اإلنسان المعاصر كما ،حياتهم اليومية

صور  أو ،الفتوغرافيات أو ،المشهورة واإلعالنات ،المتداولة ةباستخدام الصور الشعبي
  .للتصوير والتوليف كمادة ،صميمات واألقوال الشائعةملفتة من الت وأنواع ،نجوم السينما

 أو ،بالحيل الفنيـة أو بالتحريفـات   هميهتم بعض فلم ،أنهم اهتموا بالتوليف فنجد
يكتفـي بقصاصـات مـن     فأحياناً ،عملية النقل الحرفي ألنواع هذه السلع نفسهيكلف 

شخص في حياتـه  بذلك يتقرب إلى ال عله ،في تكوين جديد ويولفها ،أصول اإلعالنات
  ٢٩٧-٢٩٥.أي انعزال دون ،للفن دوراً في حياته ويجعل ،اليومية

وتقنيـة  " الكوالج "بأن التوليف يجمع بين تقنية اللصق ) ٢٠٠٥(عريف  توضح
حيث أن أسلوب التجميع يجمع بين تقنية اللصق بجانب التقنيـات األخـرى    التجميع

ا يمكنه من استخدام أكثر من تقنيـة  من السعة م لهوبذلك يكون العمل الفني التجميعي 
داخل العمل الفني الواحد مثل الصياغات التصـويرية والنحتيـة وأسـلوب اللصـق     

األبعـاد والخامـات    ثـي والتجميع أسلوب يعتمد على البناء الثال .والتجميع" الكوالج"
 ،الصنع ويجمع بين مجاالت الفن المختلفة مثل النحت والتصـوير وغيرهـا   اهزةالج

  ٥٠ص.نفايات البيئة الصناعية دمويستخ
بأن أسلوب الكوالج تطور بعد الحرب العالمية إلـى  ) ٢٠١١(آل وادي  ويشير

يعتبر وسيلة إلنتاج أعمال فنية من عناصر موجودة مسـبقاً يقـوم    الذي ،عفن التجمي
من صنع األشـياء   أكثر ،بتجميعها الفنان لتمثل حلقة اتصال بين األشياء بوصفها معاً

  ٢٦٢ص .بداية
أبرز فنانين البوب آرت التي برزت في أعمالهم أسلوب التوليف وتحمـل   ومن

    Robert Rauschenberg روبـرت روشـنبرج  الفنـان    ةأعمالهم قيم فنية متضاد
  .Daniel Spoerriوالفنان دانييل سبيوري  

بأن فنانون البوب أرت حاولوا أن يشكلوا مـن كـل    )٢٠٠٧(السيد و يوضح 
ذلك فـي   ويتضح ،ي يختبرها اإلنسان في حياته اليومية عالماً فنياً مثيرالتضادات الت

و دانييل سـبيوري     Robert Rauschenbergأعمال كالً من  روبرت روشنبرج 
Daniel Spoerri  

أحد ابرز الممهدين لفـن البـوب    Robert Rauschenbergروشنبرج  يعتبر
ه ألسلوب الكـوالج بالصـور   أستخدم أسلوب التوليف من خالل استخدام فقد ،آرت
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 فجـأة  ،الفوتوغرافيا و التجميع بالمواد المتنوعة والمتضادة على مساحات كبيرة جداً
  .أعماله تعج بعناصر من العالم الواقعي والحياة اليومية 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
 بأن روشنبرج لوحاته عبارة عن لوح خشبي مسـند علـى   )٢٠١١(آل وادي  يذكر

 وهـو  ،نحو الرسم الخليط روشنبرج بدأ ،ضربات اللونيةببعض ال ومعالجة ،األرض
نسق أبداعي يخلط فيه السطح المصبوغ مع أشياء متنوعة ومتضـادة مثبتـة علـى    

  )٤٦( شكل
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وضع أشـياء   أو ،تتطور الرسوم إلى أشياء ثالثية األبعاد بقواعد حرة أحياناً ،السطح
ـ  ،حقيقة مثل مخدة أو فراش منبوش ،أو قطع حبال أو جهـاز راديـو   منهـا   لليجع

من العالم الـواقعي وإعـادة    تجزئةهذه العناصر الم وباستخدام ،موضوعاً قائماً بذاته
  .جزء من واقع نعيشه وأننا ،الفنان التأكيد عل أهمية الوجود أراد ،تركيبها

لوحاته تعج بمختلف أنواع المواد المتضـادة مـن صـحف وشراشـف      فباتت
ومهملة وعرضها كعمـل   ةمية مبتذلقماش، وأشياء يو وأنسجة ،وأكياس وقطع حبال

  ٢٦٥-٢٦٤ص.فني
بأن اللوحة الفنية في الفن المعاصر وباألخص في فن  )١٩٨١(محمـود   ويشير

خليط من المواد المبتذلة والمهمشة  في الحياة اليومية فكـل   أصبحت ،ما بعد الحداثة
الفنـي   شيء نتأوله في الحياة اليومية قابل بان يكون جزء من اللوحة أي أن العمـل 

يشمل أي شيء وكل شيء لذلك فإن فن البوب يعتمد على دقة نقل كل ما كان هامش 
  ٢٦٦ص.أو مبتذل من قبل اآلخرين إلى المركز وإلى بؤرة اإلدراك

أبرز فنانين البوب آرت الذين ظهرت في أعمالهم مدى تعبيره عن الحيـاة   ومن
فـي   التجميعخدامه ألسلوب برزت في أعماله قيمة التضاد من خالل است كما ،اليومية

  .Daniel Spoerriدانيل  سبيوري   الفنان ،اللوحة الفنية
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  )٤٣( لوحه 

  بین الخامات المتنوعةفي فن العامة   -التضاد الشكلي  - Daniel Spoerriالفنان دانيل سبيوري
http://www.artmargins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=259:on-

the-various-trappings-of-daniel-spoerri&catid=111:articles&Itemid=68 
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سـيبوري   جمع ،اللوحة عبارة عن مساحة مربعة الشكل تمثل منضدة طعام هذا

في هذه اللوحة الفنية بين قيم بنائية متضادة وذلك نتيجة جمع الفنـان بـين األشـياء    
ة لصقها على المائدة بأسلوب واقعـي دون إدخـال أي   المستخدمة في الطعام بواسط

بجمعه للخامات المتضادة في الحجـم والنـوع  مـن أدوات     واكتفى ،لونية إضافات
  .المائدة المتعارف عليها وعرضها في إيطار اللوحة الفنية

سبق ترى الباحثة بأن فنانون البوب أرت حققوا التضاد البنائي من خـالل   مما
إلـى اسـتخدامهم    باإلضـافة  ،ت جاهزة الصنع واألشياء الموجودةاستخدامهم للخاما

  .للمواد الطبيعية والواقعية

 : Op Art   الشكلي وفن الخداع البصري التضاد
) بصـري  optical(اختصار لكلمة ) Op أوب(بأن كلمة  )٢٠٠٠(فضل  يذكر

  ١١٤ص .أو فن الخداع البصري art  optical illusionوالمقصود بها 
بأن لفظ بصري ينطبق بوجه عام علـى األعمـال    )٢٠٠٢(البسيوني  يشيرو      

خـاض   وقد ،ذات البعدين والثالثة األبعاد التي تكشف عن قدرة العين على اإلبصار
 .خداع البصر مىالفنان الحديث إبداعات تحت ما يس

فلقد نجح فن الخداع البصري من إخراج الصورة بمعناهـا التقليـدي كشـيء    
  .لطبيعة إلى شيء جديد له كيانه الخاصمستوحى من ا

فـن فـي أساسـه تجريـدي      وهو ،كما أننا  فن خداع البصر دقيق في تركيبه
 وتتضـمن  ،الباوهـاوس   ونزعـة  ،اعتباره امتدادا للنزعة التركيبية ويمكن ،هندسي

صـوراً مذبذبـة    تسـتثير  ،التعبيرات عملية الخداع البصري وهي خاصية ديناميكية
  ٢٦٣ص .عند الرائي وإحساس بالحركة
بأن فن الخـداع البصـري يقـوم علـى الخـدع        )٢٠٠٤(المصري وتوضح هذا 

البصرية في عملية  اإلدراك  الحسي و ما ينتج عنها من ذبـذبات الرؤيـة التـي تحـدث     
بدورها نوع من الحركة البصرية عن طريق تغير الوضع أمام العـين فيكـون سـبباً فـي     

بطريقـة   خدع بالحركة رغم استاتيكيه األشكال ذاتها وذلـك الفن يهدف لعمل  فهذا ،حركتها
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وكيفية التأثير عليها باستخدام الضوء والظل على األسـطح   إلبصارواعية بعمليات ا
  ١١٧ص .دراكذات التكوينات المعقدة حيث ارتبط بقواعد المنظور ونظريات اإل

.      لشـكلي يعتمد اعتماد كلـي علـى إبـراز قيمـة التضـاد ا      بصريفن الخداع ال أن
تجريدية تتضـمن   لبأن الفن البصري استعمل ألوان وأشكا) ٢٠١١(ويوضح ذلك آل وادي 

سـابقة فـي    ةصور وهمية تستغل قدرة المتلقي إلكمال الصورة في العقل على أساس تجرب
البصري يعتمد على الخداع واإليهام البصـري لألشـكال باسـتخدامه     فالفن ،الحياة اليومية
  .مثل المربع والمثلث تضادةواألشكال الهندسية الم ودادة مثل األبيض واألسلأللوان المتض

فنانين الخداع البصري في استخدام أسلوب التضـاد مـن خـالل البنـي      فبرع
ـ  األعمـاق   يالهندسية المختلفة لألشكال وتجاوز الخطوط وتوزيع األلوان المتفاوتة ف

تؤدي كلها إلى ظواهر مختلفة مثـل  والمتضادة في األلوان بين الحار والبارد والتي س
األلوان أو انتشارها وتداخلها أو تقلصها أو امتدادها وذلـك   توهج ،االلتماع أو التموج

  ١٥٦ص .نتيجة هذا المزج البصري بين العناصر المتضادة
المزج البصري بين العناصر المتضادة و استخدام أسلوب التضاد مـن خـالل    ولكن

 ليعطينـا  ،البد وأن يكون وفق توزيع منظم بين الشكل واألرضـية  البني الهندسية المختلفة 
 ،بـأن توزيـع التضـاد   ) ٢٠٠٢(تلك األحاسيس المختلفة للحركة ويشير لـذلك البسـيوني   

 وتبـادل  ،وليد تذبذب العالقة بين الشـكل واألرضـية   وذلك ،إحساس عام بالحركة يعطينا
 كمـا  ،يأخذ خصائص مـن األرضـية  البصر يتم نتيجة أن الشكل  فخداع ،الوظائف بينهما

هندسـية   وأشـكال تأخذ األرضية خصائص من الشكل بأن هذا الفن يقوم علـى خطـوط   
خداع البصر نتيجـة إحكـام التنظـيم الهندسـي      فيتم ،تصمم بحيث تعطي الشعور بالحركة

تصـغر بعـض األشـكال     حينمـا  ،الذي يعتمد في بعض جوانبه على المنظـور الحسـي  
  ،نتيجـة ذلـك التنظـيم    ويتولـد  ،غيرها المقابل يـنظم بـالعكس   بينما ،الهندسية في تدرج

  .و أيشر   Victor De Vasarelyويتضح ذلك في أعمال كالً من  فيكتور فازراريلي 
أحـد    Victor De Vasarelyبأن فيكتور فازراريلي ) ٢٠١١(آل وادي  يذكر

كان  حيث ،ألسود واألبيضبالتضاد اللوني بين ا مالهأع أبتدء ،أبرز فناني هذا االتجاه
هو تفاعل تفعل فعلها المـؤثر علـى    إنما ،يرى تفاعل المساحات السوداء والبيضاء

نجد أن فازاراريلي كـان   كما.يمن خالل استخدامه للتضاد اللون وذلك ،عين المشاهد
الوحدة الفنية على أساس أن الخلفية والشكل يتألفان من توترات متقابلـة   دأقد حدد مب

ذه الخلفية بحيث تكمل بعضها بعضا ،فقد جعل من المربـع العنصـر األهـم    داخل ه
  .إليه أشكال هندسية أخرى غنية في تنوعها ووظائفها وأضاف ،واألساسي
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النظر ألعمال فازاريلي ترى أن هناك تكوينات موحدة بين األشـكال الهندسـية    فعند
 إذ ،هذا باإلضـافة إلـى األلـوان    والتي تمثل المنظر المتمثل باألشكال المضافة إلى الخلفية

يقوم عدد ال حصر له من امكانيات النماذج بفضل تضادها مع األلوان المجاورة ومـا ينـتج   
  ١٦٤- ١٦٢. عن ذلك من تداخالت لونية وتضاد المساحات المتأللئة والمساحات الساكنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
ـ    Victor De Vasarelyفازراريلي  فيكتور دع فـن الخـداع   هو أول من أبت

أعماله على ذكاء في تصميم الكيان الكلي وتفاصيله الهندسية التـي   تنطوي ،يالبصر

  )٤٤( لوحه
 التضاد الشكلي في فن الخداع البصري بین األسود واألبیض واتجاه Victor De Vasarelyي فيكتور فازاريل

-http://www.artnet.com/magazineus/news/ripley/ripley12-11الخطوط واالشكال 
07_detail.asp?picnum=6  
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صورة من أعماله مؤسسة على منهج خاص ال يتكـرر   وكل ،تولد اإلحساس بالحركة
  ٢٦٤-٢٦٣ .في صورة أخرى

يتركه تقابلهـا مـن    وما ،والبيضاء سوداءكان تفاعل المساحات المتضادة ال لقد
عين المشاهد من أهم أهداف الفن البصري في بداياتـه فاألعمـال األولـى     وقع في

للفنان فازاريلي تنطلق من هذا المبدأ األساسي ومن االختبارات البصرية التي قـادت  
  .الفنان بعد ذلك إلى نتائج مهمة على صعيد الحركات اإليهامية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ،تضاد و تفاعل المساحات المتضادةهذه االعمال بأنها تكتسب تنوع في ال تمتاز

 .وفق توزيع دقيق ومنظم تسير
بأن أعمال فازاريلي  تسير وفق برنـامج محـدد   ) ١٩٩٨(ذلك حسين  ويوضح

مـن   عادةكان يبني تصميماته  فقد ،قائم على حسابات دقيقة وقواعد رياضية بصرية 

  )٤٥( لوحه
في فن الخداع  - انسجام العناصر البنائیة المتضادةVictor De Vasarely فيكتور فازراريلي 

   البصري
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 قـد  ،نـوع عناصر بسيطة إما خطوط متضادة وأشكال هندسية متضادة في مهارة وت
تكون هذه التصميمات قائمة على التضاد بين اللونين األبـيض واألسـود أو بـألوان    

 مجانب بعضها يعطيها التضاد الشديد ويترك تأثير بالعمق والتجسـي  فوضعها ،متعددة
 ١١٢ ص.الثالثي األبعاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

حمـل تضـاد   لأللوان التـي  ت   اريليترى الباحثة الى جانب  استخدام فاز كما
أسـتغل المفـردات    فقـد  ،بأن أعماله تتكون من أشكال هندسية متضـادة  تجد ،شديد

  )٤٦( لوحه
،االحساس بالحركة في فن الخداع انسجام العناصر البنائیة المتضادة Victor De Vasarely-فيكتور فازراريلي 

  البصري
http://www.artfinding.com/Artwork/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA/Victor-Vasarely/Biza-
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الهندسية المتضادة  كالمربعات والدوائر والمثلثات التي ساهمت في أنتاج أعماله فنية 
جعلـت أعمالـه تتسـم بالحركـة والعمـق       مما ،توحي بخداع بصري ال حصر لها
  .ينوالذبذبات المتالحقة التي تشغل الع

فازاريلي  حقق من عناصر هندسية بسـيطة   أنب) ال يوجد(ذلك النشار  ويوضح
سطوح الصور كمـا لـو    فبدأت ،وخطوط تتقاطع وتتشابك تأثيرات ذبذبية رجراجة

 ص. وتتمـوج  تهـدأ  ،وتتقعـر  تتفتح ،كانت تتخذ مسارات واتجاهات تعلو وتنخفض
٢٤٦  

البنائية المتضادة في الشـكل   الباحثة بأن فازاريلي أستطاع تحقيق الوحدة فترى
 ضـاد على الت ائمان العمل ق فنجد ،واللون وأستطاع  ان يدمج بين الشكل واألرضية

فعندما ندرك   ،المتبادل بين الشكل واألرضية ويصعب التفريق بين الشكل واألرضية
 واألرضية شكال على األرضية والشكل له صفات ندرك شيئا ما إنما ندرك شيئين معا

صفات األرضية يحدث لنـا عنـد    مع الشكل فات أخرى فعندما تتشابه صفاتلها ص
  .مكانها   من  من التذبذب وهذا ما يجعلنا نشعر بان األشكال تتحرك نوع اإلدراك

فنجـد أن   M.C.Escherنرى ذالك بوضوح في أعمال مايرتس كورنلس اشـر   كما
مـن التذبـذب    نـوع  دراكتتشابه مع صفات األرضية مما يحدث لنا عند اإل الشكل صفات

  .مكانها من مما يحدث لنا الخداع البصري وهذا ما يجعلنا نشعر بان األشكال تتحرك
بأن أشر قـد اسـتطاع أن يؤكـد أن اللوحـة     ) ١٩٩٨(على هذا حسين  ويؤكد

تتحرك بشكل النهائي ممتـد وذلـك يتأكـد  بتكـرار الوحـدات       كالمتحركة واألش
الغامق والفاتح و أن يظهر الخـداعات البصـرية    وبين ،المتضادة بين الضوء والظل

  ١٢٦.بين وحدات الفراغ ووحدات الشكل
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بأننا لو تأملنا  أعمال أشر نجد أنها تحمـل انسـجام كبيـر بـين      ثةالباح ترى
بـين   والتضـاد  ،التضاد بين الخطوط اللينـة والهندسـية   فنرى ،الوحدات المتضادة

  .األحجام المختلفة لألسماك
األولى نالحظ  وللوهلة ،يبرز الخداع البصري هنا بين الغامق والفاتح والتضاد 

تختفي وتهرب وتظهر األشكال الغامقة التي تكبـر   األشكال الفاتحة ولكن سرعان ما
وتصغر وتتسع وتنحني وتتحول األشكال الهندسية التي تشبه قشر السمك في تـدرج  

أشكال تحمل مساحات خاليـة مـن    ومن ،إلى أن تصبح أشكال عضوية أسماكاً كاملة
إلى التضاد اللوني بـين األبـيض    باإلضافة ،التفاصيل إلى أخرى ذات تفاصيل دقيقة

  .واألسود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٧( لوحه
في فن الخداع  – وحدة انسجام العناصر البنائیة المتضادةM.C. Escherمايرتس كورنلس اشر 
   http://www.mcescher.com/Biography/biography.htm البصري



 - ١٢٢  - 
 

  
  
  
  
  
  

تمتاز أعمال ايشر بالجمع بين المثيرات الجمالية المتضادة التي تسهم فـي جـذب    كما
 خطـوط مثلة فـي الرشـاقة وانسـيابية ال   جمعت أعماله بين البساطة المت فقد ،أنتباه المتذوق

 ،وبين التعقيد المتمثل في الخطوط المتعـددة والمتعرجـة وتـراكم السـطوح والمسـتويات     
        .تشكيلية والخيالية رائعة الجمالبالتعقيد اغتناء العمل الفني بأبعاده ال ويقصد
لجمـالي  إذا كان المثيـر ا " بأنه ) ٢٠٠١(ألهمية ذلك شاكر عبدالحميد  ويشير  

كان المثير الجمالي مركباً ومعقداً  وإذا ،الجمالي له يكون ضعيفاً التفضيل  بسيطاً فإن
  ٥٣ص".    له يكون أعلى الجماليفإن التفضيل 
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  الثالثالثالث  الفصلالفصل

  

  ةةــــــــراءات الدراسراءات الدراســــــــة وإجة وإجــــــمنھجیمنھجی

  
  منهجية البحث :  أوالً

  تحديد إجراءات الدراسة :  ثانياً

  :التجربة التطبيقية للباحثة:   ثالثا
  .الهدف من التجربة - ١
 .حدود التجربة - ٢

   . خطوات التجربة - ٣
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ـ  ، الباحثة خالل هذا الفصل تحديد منهجية البحـث  ستتناول ي واإلجـراءات الت
  .سيتم إتباعها وصوال ألوجه االستفادة من البحث

  ة البحث ـمنهجي:    أوال
  إجراءات البحث :   ثانيا
   التجربـة العملية:   ثالثا

  : منهجية البحث: أوالً
أهـدا ف الدراسـة    لتحقيقوتجربة ذاتية ,،التحليلي يالباحثة المنهج الوصف تتبع

  :اءات التالية وإثبات صحة الفرض المقترح وذلك من خالل اإلجر

  :إجراءات البحث: ثانياً
  :وتشمل إجراءاته ، الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من حيث اإليطار النظري تتبع  -١
 مفهوم اإلدراك البصري لألشكال دراسة. 
 لمفهوم األشكال الفنية   دراسة. 
 لمفهوم التضداد الفني  دراسة. 
 وفق معايير تشكيلية محـددة  ، اصرةالتضداد الشكلي في االتجاهات الفنية المع دراسة

 :مايلي وهي، قامت الباحثة على أساسها بتحليل األعمال الفنية المعاصرة
الفنية التشكيلية المعاصرة التي تحمل تضاد بين األشكال العضـوية   اللوحات - 

 .والهندسية
الفنية التشكيلية المعاصرة التي تحمل تضاد بين العالقات البنائيـة   اللوحات - 

 .كتله، مساحة، لون، خامة، من ملمس
في شـكل تجربـة ذاتيـة مـن      ممارسات :تشمل إجراءاته،  التجربة الذاتية للدراسة -٢

تقدم من خاللهـا  ، مستفيدة من معطيات البحث النظرية، خالل رؤية الباحثة الفنية
مجموعة من المعالجات الفنية المختلفة لتوظيف األضداد في الشكل فـي العمـل   

 .وذلك البتكار لوحات فنية معاصره، هيم التربية الفنيةالفني في ضوء مفا
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  :التجربة العملية: ثالثاً
  : مقدمة -

حيث أمكن للباحثة من خالل الدراسة ، هذا الجزء التجربة العملية للبحث يتضمن
التوصل إلـى أهـم   ، التضاد وبالنظرية والتحليلية ألعمال الفنانين الذين يتبعون أسل

تي يقوم عليها التضاد في الشكل الفني والتي سوف تتبعها الباحثة السمات التشكيلية ال
  :وهذه السمات هي ، خالل اإلنتاج  الفني الخاص بالتجربة العملية للبحث

الجمع بين التضادات البنائية داخل الشكل في العمل الفنـي يعطـي رؤى جديـدة     إن -
 .وع و الفرادةبما يحقق التن، ومستحدثة لصياغة العناصر البنائية المختلفة

الفني يقوم على استخدام العديد من الخامات والمالمس والتقنيات داخـل   العمل - 
ومضمونه  العملبما يكون له تأثير مباشر على شكل ، إطار العمل الفني الواحد

 .وبما يؤكد فكرة التضاد الفني، وطرق األداء فيه
، ي الشكل والملمـس دور فعال في العمل الفني ألنها تؤكد على التضاد ف للخامة - 

 .باإلضافة إلى القيمة الجمالية لها
نصل إلى عمل فني تشكيلي متكامل يجمع بين التضادات البنائية والشكلية  حتى - 

 ويـتم ، المختلفة البد وأن يبنى على نظام  ليحقق وحده فنية منسجمة ومتماسكة
لتصبح  ذلك من خالل تنظيم اإلشكال والعناصر البنائية داخل بنية شكل أساسية

  .استخدام معالجات تقنية متنوعة ومن خالل، وحدة تكوين فنية 

 :من التجربة الهدف -١
التجربة إلى محاولة التوصل إلى حلـول تشـكيلية مبتكـرة ومعاصـرة      تهدف

من خالل توظيف العالقات البنائية المتضادة داخل الشـكل  ، للوحات الفنية التشكيلية
توظف لتحقق التنـوع داخـل اللوحـة الفنيـة      القائمة على أسس عامة ومرنة، الفني

  .ولتحقق منطلقات تشكيلية معاصرة، التشكيلية 
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  :                             التجربة  ثوابت
 :العضوي والشكل الهندسي  الشكل -١

، الباحثة األشكال الهندسية والعضوية  لكونها غنية فـي تنوعهـا ووظائفهـا    اختارت
 للوحـة داخـل ا  العضـوية واألشكال  الهندسية و  عناصرلل لباحثةا توزيعتم من خالل  وذلك

أكثـر   وتجعلهـا  المتضـاده  واألشكالالعناصر  ينب وحدة الباحثة قولتحق، الفنية التشكيلية 
نظام الشكل الحلزوني الذي ساعد الباحثة في إظهار فكرتها وجعـل مـن    وفق ساقتهاترابط 

  .في بناء فني متكامل ترابطةاألشكال وحده م
األعمـال   فتسـمت نظام الشكل الحلزوني  وفقاألشكال الهندسية   الباحثة  فاستخدمت

  الهندسـية وفيهـا انسـيابية    وعضويةلينة  مسارات استخدمت كما، بالحس البنائي الهندسي
 ممـا ،  ومـرن األعمال بطابع حيـوي   سمتاألعمال فت فتسمتنظام الشكل الحلزوني  وفق

  .ي تنظيم عناصر التكوين وأشكالهابتكار نظم معاصرة ف فيأسهم 
   ) :حلزوني(الخارجية للشكل   الهيئة -٢

تكـوين ثابتـة لتـنظم الشـكل      كوحـدة الباحثة الشكل الحلزوني  كنظام و  استخدمت
ولصيغة العناصـر الشـكلية والبنائيـة  المتضـادة  داخـل اللوحـة       ، الخارجي في اللوحة

             .التشكيلية
صر البنائية المتضادة داخل اللوحة التشـكيلية لـه دور   تنظيم األشكال والعنا إن

، هام في بنائية اللوحة ويعتبر تنظيم العناصر واألشكال داخل أي تكوين هو الوحـدة 
ومن أجل أن تتحرك هذه العناصر واألشـكال البنائيـة فـي أوضـاع واتجاهـات      

تنظيم هـو  البد وان يكون ال،  في عالقات توحد بينها،  ومسارات داخل حيز اللوحة
بـين العناصـر البنائيـة    تآلف  حتى يحدث األساس الذي تبني عليه اللوحة التشكيلية

حقق التكامل بـدون  ي و هذه العناصر إحساس بالصلة المستمرة بين ويعطي المتضادة
  .تشتت وارتباك

فـي اللوحـة    والبنائية، انسجام أي تكوين وترابطه البد أن يخضع لتنظيم فوحدة
الشكل الحلزوني تعتبر  فبنية ، ةوحات فنية تشكيلية معاصرة ومبتكرج لالتشكيلية إلنتا

  .بمثابة نسق تنظيم وترتيب التجاهات العناصر البنائية
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السبب في اختيار الباحثة للشكل الحلزوني بالتحديد كوحدة فنيـة ثابتـة    ويرجع
مرونـة   لما يتمتع به الشكل الحلزوني مـن ، تجمع العناصر الشكلية والبنائية األخرى

  .في االنتقال من الشكل الهندسي إلى الشكل العضوي
الـذي أضـافت عليـه األشـكال      األساسالباحثة الشكل الحلزوني هو  فجعلت

فنجدها تتأثر بالشكل الحلزوني مـن  ، الهندسية والعضوية الغنية في تنوعها ووظائفها
   .جهة  وتؤثر علية من جهة أخرى

الشكلية والبنائية  في البنية األساسية  حدةلوهنا استطاعت الباحثة  تحقيق ا ومن
  .كما حققت الوحدة بين األشكال والعناصر البنائية المتضادة، للوحة التشكيلية

 :التجربة  متغيرات -
، مسـاحة ، ولـون ، وخامـة ، ملمس(البنائية المختلفة والمتنوعة من  التضادات  -١

  .)كتله
الل التنويع في اللـون مـن حيـث    التشكيلية المتعددة للبعد اللوني من خ الحلول  -٢

 .تراكب اللون وأساليب توزيعه، والعمق، الدرجة

 :التجربة  أدوات -
  :الباحثة في تنفيذ التجربة العملية على األدوات التالية تدأعتم

 سم  x٣٠ ٣٠مساحة اللوحات الفنية بمقاس  حديدت  -١
 .على السطح ذو البعدين فقط كيلممارسة التش  -٢
فقامـت  ، ات مختلفة خامات مضافة وخامات اللـون التجربة بخام ممارسة  -٣

مستغلة ، الباحثة بالمزج بين الخامات المتضادة على سطح اللوحة التشكيلية
 :مستخدمة الخامات التالية،  إمكانات الخامة التشكيلية والتعبيرية

 ألياف نباتات ،خشب   :ةـطبيعي خامات.  
 صناعية خامات :          

  .بالستيك، رقو، قماش: ةـمصنع خامات -١
  .معاجين: ةـمخلق خامات-٢
 يليكرألوان أك،  ألوان زيتية:   ونــالل خامات.  
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 : مجموعاتالباحثة إلى تصنيف التجربة إلى ثالث  قامت  -٤
 استخدام التضاد البنائي فـي الشـكل  تم تنفيذها ب ميماتتص:  األولى المجموعة - 

      .الهندسي
باستخدام التضاد البنائي في الشـكل   تم تنفيذهاتصميمات :   الثانية المجموعة - 

 .العضوي
تم تنفيذها باستخدام التضاد البنائي والجمع بـين  تصميمات :   الثالثة المجموعة - 

  .الشكلين المتضادين العضوي والهندسي
الذي ستجريه الباحثة ومـا تكشـفها عـن     نيفتوظيف ما ينبثق عن التص  -٥

 : من حيث، عاصرةتجربتها من عالقات في صياغة منطلقات مبتكرة وم
  إلعطاء مخرجات جمالية متنوعة قابليتها. 
  جديدة في العالقة بين األشكال المتضادة معالجةحتى يتضمن المنطلقات  حداثتها.  
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  الرابعالرابع  الفصلالفصل

  

  التجربة الذاتیة للباحثةالتجربة الذاتیة للباحثة  

  تحلیل النتائج وتفسیرھاتحلیل النتائج وتفسیرھا  
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  ::الذاتیة للباحثة الذاتیة للباحثة   التجربةالتجربة
هذا الفصل التجربة الذاتية للباحثة التي تقوم علـى اسـتخدام التضـاد     يتضمن

  .البنائي في األشكال العضوي والهندسية داخل سياق الشكل الحلزوني

 :جموعات التجربة إلى ثالث م تصنيف
  .األولى أعمال يتم تنفيذها باستخدام التضاد البنائي في الشكل الهندسي المجموعة -١
 .الثانية أعمال يتم تنفيذها باستخدام التضاد البنائي في الشكل العضوي المجموعة -٢
الثالثة أعمال يتم تنفيذها باستخدام  الجمع بـين الشـكلين المتضـادين     المجموعة -٣

  .العضوي والهندسي
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                      : : األولى األولى   المجموعةالمجموعة

  .تصميمات يتم تنفيذها باستخدام التضاد البنائي في الشكل الهندسي    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : العمل األول
  :العمل  تحليل
قامـت الباحثـة   ، لوحة تشكيلية ذات تصميم هندسي منـتظم  األولالعمل  يمثل

فق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة   بتوظيف التضاد البنائي داخل الشكل الهندسي و
  .تكوين جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

 ونـي تضاد العناصر البنائية الذي وظفته الباحثة داخـل سـياق الشـكل الحلز    ونرى
، مما أعطى التصميم شـعور بالحركـة والحركـة المضـادة    ، الخطوط اتجاهالهندسي في 

التضاد فـي مسـاحات الخطـوط بـين      كذلك نرى، إضافة إلى دوران الخطوط  بإيقاعية
  .الكبير والصغير

  ،من المجموعة األولي، العمل األول 
  من أعمال الباحثة، تضاد بنائي في الشكل الهندسي، 

 )سم ٣٠×  ٣٠( 
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وتضـاد  ، و المعـاجين ، األشكال الهندسية  بين الخشـب  فيالخامة  الموجود  وتضاد
  .الملمس بين نعومة سطح الخشب  وخشونة المعجون

الكتلة  من حيث التسطيح والتجسيم الموجود بين الخشـب   تضادإلى  باألضافه
  .والمعاجين وسطح اللوحة

وظفت الباحثة التضاد اللوني في األشكال الهندسية فجمعت بـين األلـوان    كما
  . وبين الساخنة والبارد، وبين المضئ والمظلم، المتضادة المكملة

، البنائية المتضادة داخل الشكل الحلزوني الهندسـي  عناصرلل الباحثةتوظيف  أن
  .أعطى الشكل شعور قوي وأهميه كبيره

قامت بتوظيف التضادات البنائيـة  ومعالجتهـا فـي    مما سبق أن الباحثة  فنجد
ومما أعطى قيم ، سياق الشكل الحلزوني الهندسي مما أعطى تأكيد على أهمية الشكل

  .فنية مبتكرة ومعاصرة
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  :  العمل الثاني
  :                                   العمل  تحليل
قامـت الباحثـة   ، شكيلية ذات تصميم هندسي منـتظم لوحة تالثاني العمل  يمثل

بتوظيف التضاد البنائي داخل الشكل الهندسي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة   
  .المتضادة ائيةتكوين جمعت بها العناصر البن

تضاد العناصر البنائية الذي وظفته الباحثة داخل سياق الشكل الحلزونـي   فنرى
التصميم شـعور بالحركـة والحركـة     أعطى، دسيةفي اتجاه الخطوط الهن، الهندسي
إضافة إلى دوران الخطوط  بإيقاعية كذلك التضاد في مساحات الخطـوط  ، المضادة

بين الكبير والصغير، هذا التضاد بين الخطوط السوداء الراسية واألفقية قـام بـدور   

  من المجموعة األولي،،  العمل الثاني
  من أعمال الباحثة، تضاد بنائي في الشكل الهندسي، 

 )سم ٣٠×  ٣٠( 
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اخـل  كذلك التضاد اللـوني د  ، إلى داخل العمل الفني مشاهدفعال في إرجاع عين ال
  .بين اللونين األسود واألبيض، الشكل الهندسي

وذلـك بـين   ، الخامة داخل الشكل الهندسي الحلزوني تضادوظفت الباحثة   كما
ممـا  ، وورق الكـارتون ، الباحثة الورق الناعم فاستخدمت، أنواع  متعددة من الورق

ر شـعو  أعطنامما ، الورق متضادة مستوياتوذلك الن ، أعطى  تضاد في المالمس
  .من حيث التسطيح والتجسيم، بالتضاد في الكتلة

مما سبق أن الباحثة قامت بتوظيف التضادات البنائيـة  ومعالجتهـا فـي     فنجد
ومما أعطى قيم ، سياق الشكل الحلزوني الهندسي مما أعطى تأكيد على أهمية الشكل

  .فنية مبتكرة ومعاصرة
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  : العمل الثالث
  :                                   العمل  يلتحل

قامـت الباحثـة   ، لوحة تشكيلية ذات تصميم هندسي منـتظم  الثالثالعمل  يمثل
بتوظيف التضاد البنائي داخل الشكل الهندسي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة   

 .تكوين جمعت بها العناصر البنائية المتضادة
ي وظفته الباحثة داخل سياق الشكل الحلزونـي  تضاد العناصر البنائية الذ ونجد

الخطوط المتقاطعة والمتشابكة وما توحي به من سطوح متضـادة   اتجاهالهندسي في 

  من المجموعة األولي، ، العمل الثالث 
  من أعمال الباحثة، تضاد بنائي في الشكل الهندسي،

 )سم ٣٠×  ٣٠( 
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وذلـك  ، وتشكل المدى الفضائي للوحة مما أوحى بالتعقيد داخل اللوحـة  تبطالعمق تر
، لمضـيء المظلم وا بيناللوني  التضادالناتج من  العمقالخطوط المتعددة و فيمتمثل 

والذي ساهم في تشـكيل  ، أضافة إلى تضاد اللون األحمر الساخن مع األخضر البارد
  .و حافظ على وحدة الشكل الحزوني الهندسي ، التضاد بين المظلم والمضيء

 ةواألشـكال الهندسـي   الخطـوط المتمثلـة فـي    البساطةهذا التعقيد نرى  ومع
والبسـاطة  ، للتضادتوزيع الباحثة  نأوذلك يعود إلى ، البسيطةوالتفاصيل الزخرفية  

  .الشكل شعور قوي وأهميه كبيره أعطى، في التصميم
مما سبق أن الباحثة قامت بتوظيف التضادات البنائيـة  ومعالجتهـا فـي     فنجد

ومما أعطى قيم ، سياق الشكل الحلزوني الهندسي مما أعطى تأكيد على أهمية الشكل
  .فنية مبتكرة ومعاصرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 - ١٣٧  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  العمل الرابع
  :                                   العمل  تحليل
قامـت الباحثـة   ، لوحة تشكيلية ذات تصميم هندسي منـتظم  العمل الرابع يمثل

التضاد البنائي داخل الشكل الهندسي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة    يفبتوظ
  .تكوين جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

تضاد العناصر البنائية الذي وظفته الباحثة داخل سياق الشكل الحلزونـي   ونجد
، الباحثة في هذه اللوح أن تعطي تأثيرات ملمسيه شديدة التضـاد  استطاعت، الهندسي

كما سـمحت للخامـات أن   ، والخشب، من المعجون، وذلك باستخدام خامات متضادة
وإبـرازا  ، معالجة الباحثـة التقنيـة  تظهر الحد األقصى من التضاد  وذلك عن طرق 

الن الباحثـة  ، والتي تآلفت مع بعضـها ، التضاد بين الملمس الناعم والملمس الخشن
 .سمحت لكل خامة أن تُحدث تغيرات في مجالها

  ، من المجموعة األولي، العمل الرابع 
  ثة، تضاد بنائي في الشكل الهندسي،من أعمال الباح 

 )سم ٣٠×  ٣٠( 



 
 

 - ١٣٨  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : العمل الخامس
  :                                   العمل  تحليل
قامت الباحثـة  ، ة ذات تصميم هندسي منتظملوحة تشكيلي الخامس  العمل يمثل

بتوظيف التضاد البنائي داخل الشكل الهندسي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة   
 .تكوين جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

تضاد العناصر البنائية الذي وظفته الباحثة داخل سياق الشكل الحلزونـي   ونجد
شعور بالحركة والحركة  ميمالذي أعطى التص ،في اتجاه الخطوط الهندسية، الهندسي
كذلك نرى تضاد الخامة في األشكال ، إضافة إلى دوران الخطوط  بإيقاعية، المضادة

  من المجموعة األولي، العمل الخامس ، 
  من أعمال الباحثة، تضاد بنائي في الشكل الهندسي،

 )سم ٣٠×  ٣٠( 
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و تضاد الملمس بـين نعومـة سـطح الخشـب      ، و المعاجين، الهندسية  بين الخشب
كذلك نرى تضاد الكتلة  من حيث التسطيح والتجسـيم الموجـود   ، وخشونة المعجون

والتضاد اللوني في األشكال الهندسـية بـين   ، الخشب والمعاجين وسطح اللوحة بين
   .المضيء والمظلم 

، توظيف الباحثة للعناصر البنائية المتضادة داخل الشكل الحلزوني الهندسـي  أن
  .أعطى الشكل شعور قوي وأهميه كبيره

ـ   لبنائيـة مما سبق أن الباحثة قامت بتوظيف التضادات ا فنجد ا فـي  ومعالجته
ومما أعطى قيم ، سياق الشكل الحلزوني الهندسي مما أعطى تأكيد على أهمية الشكل

  .فنية مبتكرة ومعاصرة
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  : العمل السادس
  :                                   العمل  تحليل
حثـة  قامـت البا ، لوحة تشكيلية ذات تصميم هندسي منتظم السادسالعمل  يمثل

بتوظيف التضاد البنائي داخل الشكل الهندسي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة   
  .تكوين جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

ونرى تضاد العناصر البنائية الذي وظفته الباحثة داخل سياق الشكل الحلزونـي  
لحركة الذي أعطى التصميم شعور بالحركة وا، في اتجاه الخطوط الهندسية، الهندسي
إضافة إلى دوران الخطوط  بإيقاعية كذلك نرى التضـاد فـي مسـاحات    ، المضادة

                                                                                    .بين اللونين األسـود واألبـيض  ، الخطوط بين الكبير والصغير، كذلك التضاد اللوني
وذلك بين الخشب ، لخامة داخل الشكل الهندسي الحلزونيكما وظفت الباحثة  تضاد ا

وذلك الن طبيعـة مسـتويات   ، أعطى  تضاد في المالمس امم، والقماش والمعاجين

  من المجموعة األولي، العمل السادس ،
  من أعمال الباحثة، تضاد بنائي في الشكل الهندسي،
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 - ١٤١  -

مـن حيـث التسـطيح    ، السطح تختلف مما اعطنا أيضاً شعور بالتضاد في الكتلـة 
                                                                     .والتجسيم

فنجد مما سبق أن الباحثة قامت بتوظيف التضادات البنائيـة  ومعالجتهـا فـي    
ومما أعطى قيم ، سياق الشكل الحلزوني الهندسي مما أعطى تأكيد على أهمية الشكل

  .فنية مبتكرة ومعاصرة



 
 

 - ١٤٢  -

      ::الثانیة الثانیة   المجموعةالمجموعة

 .يتم تنفيذها باستخدام التضاد البنائي في الشكل العضوي تصميمات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : العمل األول

  :                                   العمل  تحليل
قامت الباحثة بتوظيـف  ، لوحة تشكيلية ذات تصميم عضوياألول العمل  يمثل

التضاد البنائي داخل الشكل العضوي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة تكـوين    
  .جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

  ، الثانيةمن المجموعة العمل االول ، 
  ،العضويمن أعمال الباحثة، تضاد بنائي في الشكل 
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 - ١٤٣  -

لعناصر البنائية الذي وظفته الباحثة داخل سياق الشكل الحلزونـي  ونرى تضاد ا
وتضـاد مسـاحة   ، العضوية في بنـاء التصـميم   الخطوط اتجاه تضادفي ، العضوي
  .الخطوط

والتـي أنتجـت   ، ورق، معـاجين ، قماش، نرى تضاد الخامة  بين خشب كذلك
   .والناعم  الخشن بيناألشكال العضوية  ملمس في تضاد

والكثيـف  ، و الكتلـة والفـراغ  ، الكتلة بين التسـطيح والتجسـيم  تضاد  ونرى
، المتضـادة المكملـة   األلـوان  بيناللوني في األشكال العضوية  التضاد و، والخفيف

 .والبارد والساخنوالمظلم   المضيءو
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  :الثاني العمل
    :                                 العمل  تحليل
قامت الباحثة بتوظيـف  ، لوحة تشكيلية ذات تصميم عضوي الثاني العمل يمثل

التضاد البنائي داخل الشكل العضوي وفق سياق الشكل الحلزوني كوحدة تكوين جمعت 
تضاد حركة واتجاه ، تضاد الخطوط واألشكال  العضوية.بها العناصر البنائية المتضادة

تضاد  ..)-" كبير وصغير"د المساحات الحجم عالقات  الخطوط في بناء التصميم تضا
تضـاد   فيفكتلة وفراغ ،الكثيف والخ –تسطيح وتجسيم (الكتلة في األشكال العضوية 

ورق تضاد الملمس في ، معاجين، قماش، معدن وخشب(الخامة في األشكال العضوية 

  من المجموعة الثانية، ، الثاني العمل  
  من أعمال الباحثة، تضاد بنائي في الشكل العضوي، 

 )سم ٣٠×  ٣٠( 



 
 

 - ١٤٥  -

ان األلـو  -الخشن والناعم التضاد اللوني في األشكال العضـوية  (األشكال العضوية 
  .الساخنة والبارد -المضئ والمظلم    -المتضادة المكملة 

استطاعت الباحثة من خالل  وضع األلوان معاً بطريقة معينـة أن تخلـق    كما
  تعتبر كل عناصر و شكل عالم قائم بذاته ، الباحثة أن فنجد إحساساً بالعمق والكتلة 

الخارجي والظـالل   بسبب التضاد العالي الناتج من التحديد القوي للخط ذلكو 
فني  وينفي إظهار وإبراز العمل كما ساهم في توظيفه داخل تك ساهمت التيالثقيلة  

 .متماسك ومترابط
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  :العمل الثالث
  :                                   العمل  تحليل
مت الباحثة بتوظيـف  قا، لوحة تشكيلية ذات تصميم عضويالثالث  العمل يمثل

التضاد البنائي داخل الشكل العضوي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة تكـوين    
 .جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

تضاد حركة واتجاه عالقات  الخطوط في ، الخطوط واألشكال  العضوية تضاد
  ..)-" كبير وصغير"بناء التصميم تضاد المساحات الحجم 

  ثانية،من المجموعة الالعمل الثالث 
  من أعمال الباحثة، تضاد بنائي في الشكل العضوي، 
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كتلة وفـراغ ،الكثيـف    –تسطيح وتجسيم (ألشكال العضوية الكتلة في ا تضاد
ورق ، معـاجين ، قماش، معدن وخشب(العضوية  لوالخفيف تضاد الخامة في األشكا

الخشن والناعم التضاد اللـوني فـي األشـكال    (تضاد الملمس في األشكال العضوية 
  باردالساخنة وال -المضئ والمظلم    -األلوان المتضادة المكملة  -العضوية 

من خالل وضع األلوان معاً بطريقة معينة أن يخلق إحساساً بـالعمق   فأستطاع
أن العناصر و األشكال التي يتكون منها العمل الفني عند سيزان اخذت  فنجد والكتلة 

وذلك بسـبب التضـاد   ، فتعتبر كل عنصر منها عالم قائم بذاته، طريقة خاصة وميزة
لخط الخارجي والظالل الثقيلة  التـي سـاعدة فـي    العالي الناتج من التحديد القوي ل

  .إظهار وإبراز العمل وأستطاع توظيفها داخل تكوين فني متماسك ومترابط
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  : العمل الرابع
  :                                   العمل  تحليل
ت الباحثة بتوظيـف  قام، لوحة تشكيلية ذات تصميم عضوي الرابع العمل يمثل

التضاد البنائي داخل الشكل العضوي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة تكـوين    
تضـاد  ، تضاد الخطوط واألشكال  العضـوية .جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

كبيـر  "حركة واتجاه عالقات  الخطوط في بناء التصميم تضاد المسـاحات الحجـم   
كتلـة وفـراغ    –تسطيح وتجسيم (شكال العضوية تضاد الكتلة في األ ..)-" وصغير

، قمـاش ، معـدن وخشـب  (،الكثيف والخفيف تضاد الخامة في األشكال العضـوية  
 ورق تضاد الملمس في األشكال، معاجين

  من المجموعة الثانية، العمل الرابع ،
  من أعمال الباحثة، تضاد بنائي في الشكل العضوي،

 )سم ٣٠×  ٣٠( 
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  : العمل الخامس
  :                                   العمل  تحليل
قامت الباحثة بتوظيف ، ميم عضويلوحة تشكيلية ذات تص الخامس العمل يمثل

التضاد البنائي داخل الشكل العضوي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة تكـوين    
  .جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

والبساطة فـي التصـميم و إضـافة    ، مع األرضية كلبوضوح تضاد الش نرى
خدمت الباحثـة  باإلضافة إلى  تضاد الخامة والملمس حيث اسـت ، التفاصيل الزخرفية

  من المجموعة الثانية، العمل الخامس
  من أعمال الباحثة، تضاد بنائي في الشكل العضوي، 

 )سم ٣٠×  ٣٠( 
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فنرى تضاد الملمس يحدث بين المساحة التي تبدو ملمسها خشن مع سطح ، المعاجين
  .اللوحة الناعم

وذلـك   ، تضاد الكتلة في الشكل العضوي الذي يتضح في التسـطيح والتجسـيم   كذلك
  .مع اللون األسود النقي، من خالل استخدام  طبقات من األلوان الصريحة الصارخة

تضاد بين األلوان الساخنة  األحمر واألصفر والباردة  علىللوحة اشتملت ا كما
والتضاد يكون في أفضل إشكاله عندما يسـتخدم  ، األخضر أضافه إلى اللوان األسود

  .األلوان األساسية األصفر والحمر صافي ونقي دون مزج
وذلـك  ، كما حافظة الباحثة على تشكيل التضاد بين مناطق اإلضاءة والعتمـة  

و تضـاد  ، عن طريق الحفاظ على الوحدة العضوية بين الظالل وبين األلوان الحيـة 
  .األلوان المكملة واأللوان الساخنة والباردة
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  : العمل السادس
  :                                    لالعم تحليل
امت الباحثة بتوظيف ق، لوحة تشكيلية ذات تصميم عضوي السادسالعمل  يمثل

التضاد البنائي داخل الشكل العضوي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة تكـوين    
  .جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

باإلضـافة إلـى  تضـاد الخامـة     ، في هذه اللوحة البساطة في التصميم نرى
بين فنرى تضاد عالي في الملمس يحدث ، والملمس حيث استخدمت الباحثة المعاجين

كذلك تضاد الكتلة في الشكل .المساحة التي تبدو ملمسها خشن مع سطح اللوحة الناعم
وذلك  من خالل استخدام  طبقات مـن  ، العضوي الذي يتضح في التسطيح والتجسيم

                                         .األلوان والمعاجين السميكه
 هحركـة واتجـا   وتضاد، ضويةواألشكال  الع الخطوط اتجاه تضادترى  كذلك

  معالقات  الخطوط في بناء التصمي

  ،الثانية من المجموعةالعمل السادس ، 
  ائي في الشكل العضوي،من أعمال الباحثة، تضاد بن 

 )سم ٣٠×  ٣٠( 
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  ::الثالثة الثالثة   المجموعةالمجموعة
  .الشكل العضوي والهندسي ينيتم تنفيذها باستخدام التضاد البنائي ب تصميمات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :العمل األول 
  :  العمل  تحليل
قامت الباحثـة  ، لوحة تشكيلية ذات تصميم عضوي وهندسي األول العمل يمثل

بتوظيف التضاد البنائي داخل الشكل العضوي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة   
   .تكوين جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

  ،الثالثةمن المجموعة العمل األول ، 
  والهندسي،  الشكل العضوي، بينبنائي التضاد المن أعمال الباحثة،  

 )سم ٣٠×  ٣٠( 
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وذلك ، العمل بين الشكل الهندسي الحاد والجامد مع الشكل العضوي اللين يجمع
                                             .مما يعطي أحسـاس بالصـالبة والليونـة   ، من خالل الخطوط المستقيمة والمنحنية

الملمس بين المساحة  وتضاد، بين الورق والمعاجين والقماش مهنجد تضاد الخا كذلك
ملمـس   فالنعومة، التي تبدو ملمسها خشن مع المساحة التي تحتوي على ملمس ناعم

وبـين  ، ونرى التضاد اللوني بين األلوان الساخنة واأللـوان البـاردة  ، من المالمس
  .المعتم والمضيء
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  : لعمل الثانيا
  :                                   العمل  تحليل
قامت الباحثـة  ، لوحة تشكيلية ذات تصميم عضوي وهندسيالثاني  العمل يمثل

ـ   بتوظيف دة التضاد البنائي داخل الشكل العضوي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوح
   تكوين جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

 وذلك، العمل بين الشكل الهندسي الحاد والجامد مع الشكل العضوي اللين يجمع
 .بالصالبة والليونة سمما يعطي أحسا، من خالل الخطوط المستقيمة والمنحنية

  ة،من المجموعة الثالثالعمل الثاني ، 
  من أعمال الباحثة، التضاد البنائي بين الشكل العضوي، والهندسي، 

 )سم ٣٠×  ٣٠(  
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استطاعت الباحثة من خالل وضع األلوان والخطوط معاً بطريقة معينـة أن   كما
أن العناصر و األشكال التي يتكون منها الشـكل   فنجد خلق إحساساً بالعمق والكتلة ت

أخذت طريقة خاصة وميزة  ،وذلك بسبب التضاد العالي الناتج من التحديـد القـوي   
للخط الخارجي والظالل الثقيلة  التي ساعدت في إظهار وإبراز العمـل واسـتطاعت   

  .طفني متماسك ومتراب كوينتوظيفها داخل ت
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  : العمل الثالث
  :                                   العمل  تحليل
قامت الباحثـة  ، لوحة تشكيلية ذات تصميم عضوي وهندسي الثالثالعمل  يمثل

بتوظيف التضاد البنائي داخل الشكل العضوي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة   
                                                                                          .ناصـر البنائيـة المتضـادة   تكـوين جمعـت بهـا الع   

وذلك مـن  ، اللين ييجمع العمل بين الشكل الهندسي الحاد والجامد مع الشكل العضو
 .مما يعطي أحساس بالصالبة والليونة، خالل الخطوط المستقيمة والمنحنية

مثـل  ، الباحثة في هذا العمل خامات فنية ذات تأثيرات ملمسيه قويـة  تخدمتاس
فسمحت الباحثـة فـي    ، والصمغ الصلب، والمعاجين، واألقمشة، األوراق المختلفة

   .بين الخامات المستخدمة االختالفاللوحة للخامات أظهار الحد األقصى من 

  من المجموعة الثالثة، ،  العمل الثالث
  من أعمال الباحثة، التضاد البنائي بين الشكل العضوي، والهندسي،

 )سم ٣٠×  ٣٠(  
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  : العمل الرابع 
                               :      العمل  تحليل
قامت الباحثـة  ، لوحة تشكيلية ذات تصميم عضوي وهندسي الرابع العمل يمثل

بتوظيف التضاد البنائي داخل الشكل العضوي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة   
  .تكوين جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

وذلك ، لشكل العضوي اللينالعمل بين الشكل الهندسي الحاد والجامد مع ا يجمع
  .مما يعطي أحساس بالصالبة والليونة، من خالل الخطوط المستقيمة والمنحنية

  من المجموعة الثالثة، ل الرابع ،العم
  من أعمال الباحثة، التضاد البنائي بين الشكل العضوي، والهندسي،

 )سم ٣٠×  ٣٠(  
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استطاعت الباحثة من خالل وضع األلوان والخطوط معاً بطريقة معينـة أن   كما
أن العناصر و األشكال التي يتكون منها الشـكل   فنجد تخلق إحساساً بالعمق والكتلة 

وميزة  ،وذلك بسبب التضاد العالي الناتج من التحديـد القـوي   طريقة خاصة  أخذت
 واسـتطاعت للخط الخارجي والظالل الثقيلة  التي ساعدت في إظهار وإبراز العمـل  

  .توظيفها داخل تكوين فني متماسك ومترابط
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  : العمل الخامس
     :                                العمل  تحليل
قامت الباحثة ، لوحة تشكيلية ذات تصميم عضوي وهندسي الخامسالعمل  يمثل

بتوظيف التضاد البنائي داخل الشكل العضوي وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة   
  .تكوين جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

وذلك ، العمل بين الشكل الهندسي الحاد والجامد مع الشكل العضوي اللين يجمع
  .مما يعطي أحساس بالصالبة والليونة، خالل الخطوط المستقيمة والمنحنية من

  من المجموعة الثالثة،العمل الخامس ، 
  من أعمال الباحثة، التضاد البنائي بين الشكل العضوي، والهندسي، 

 )سم ٣٠×  ٣٠(  
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جمعت اللوحة بين البساطة المتمثلة في الرشاقة وانسيابية الخطـوط وبـين    فقد
كمـا أن توزيـع   ، التعقيد المتمثل في الخطوط المتعددة والمتعرجة وتراكم المستويات

  .أعطنا إحساس قوي بالحركة، التضاد
أن هناك تضاد بين األلوان الحارة والبرادة فيتجاور اللون البرتقـالي  نرى  كذلك

كمـا نجـد أن ألخضـر    ، مع األخضر مما عمل على ازدياد اللون البرتقالي سخونة
كما  استطاعت الباحثة من خالل األلوان إعطاء إحساساً الكتلة وتضـاد  ، يزداد بروده

، صر الشكل عالم قـائم بذاتـه  بين التسطيح والتجسيم   فاعتبرت كل عنصر من عنا
وذلك بسبب التضاد العالي الناتج من التحديد القوي للخط الخارجي والظالل الثقيلـة   

 التي ساعده في إظهار وإبراز العمل 
الباحثة أن تجمع في اللوحة الفني الواحدة بين الخط واللـون والخامـة    استطاعة

وظفتهـا  ، به من أشكال معقـدة  الذين يؤلفان معا المشهد الفني بخطوطه و ما يوحي
  .داخل تكوين فني متماسك ومترابط
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  : العمل السادس
  :                                   العمل  تحليل
قامت الباحثة ، لوحة تشكيلية ذات تصميم عضوي وهندسي السادسالعمل  يمثل

وفق سياق الشكل الحلزونـي كوحـدة   بتوظيف التضاد البنائي داخل الشكل العضوي 
 .تكوين جمعت بها العناصر البنائية المتضادة

وذلك ، العمل بين الشكل الهندسي الحاد والجامد مع الشكل العضوي اللين يجمع
   .مما يعطي أحساس بالصالبة والليونة، من خالل الخطوط المستقيمة والمنحنية

  من المجموعة الثالثة،،  العمل السادس
  من أعمال الباحثة، التضاد البنائي بين الشكل العضوي، والهندسي، 

 )سم ٣٠×  ٣٠(  
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كمـا  اسـتطاعت   ، والمضـيئة نرى أن هناك تضاد بين األلوان المعتمة  كذلك
وذلك ، الباحثة من خالل األلوان إعطاء إحساساً الكتلة وتضاد بين التسطيح والتجسيم

بسبب التضاد العالي الناتج من التحديد القوي للخط الخارجي والظالل الثقيلة  التـي  
 .ساهم  في إظهار وإبراز العمل

بين الخط واللـون والخامـة   الباحثة أن تجمع في اللوحة الفني الواحدة  استطاعة
وظفتهـا  ، الذين يؤلفان معا المشهد الفني بخطوطه و ما يوحي به من أشكال معقـدة 

  .داخل تكوين فني متماسك ومترابط
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  ::النتائج وتفسیرھا النتائج وتفسیرھا   تحلیلتحلیل
  :نتائج التجربة بهدف التحقق من صحة األهداف والفروض  
ى أن التضاد في الفن لـه إمكانيـة   إل، توصلت الباحثة من خالل التجربة الذاتية  -١

كبيرة  في ابتكار لوحات فنية معاصرة مـن خـالل القـيم الشـكلية والبنائيـة      
  .وكتل، من خطوط وألوان ومالمس وخامات، المتضادة

كما توصلت الباحثة إلى معالجات فنية تناسب استخدام العالقات المتغيـرة بـين    -٢
عالجات كانت وهذه الم، ي لتطبيق البحثالتضادات البنائية المختلفة في الشكل الفن

المتضـادة   العالقات البنائيـة  من خاللها ، نظمت مرنة وقائمه على أسس عامة 
 :، من تلك األسس  وهذا ما جعل الشعور بالشكل قوي يداخل الشكل الفن

متمثلة في الشكل الحلزوني الذي كـان محـور حقـق تنظـيم      :والسيادةالوحدة 
بـدون تشـتت    داخـل اللوحـة   تكامـل متضادة وعمل على الالعالقات البنائية ال

الحيويـة والتنـوع    اللوحـة يضـيف  اإليقاع داخـل  نجد أن  :اإليقاع  .وارتباك
العناصـر البنائيـة   تنظيم العالقة بـين  حيث نجد اإليقاع في ، التوازن وجماليات

أو ترتيـب   األحجام ، المساحات ، النقط ، الخطـوط ، األلـوان ،  المتضادة من 
ويضيف اإليقاع داخل نظـام التصـميم الحيويـة والتنـوع      اتجاهها جاتها أودر

بـين  التكرار   :التكرار                                          .التوازن وجماليات
للتأكيد على التضاد في الشـكلي بـين العناصـر     لوان األشكال و األلخطوط و ا

                       .البنائيـــة 
  .أحجام األشكال و فيبانسياب األلوان  تحقق :التدرج

األلوان والخامات واألشـكال  التعدد المتناغم في و التغيير  الباحثة تحقيق :لتنوعا
ــات  ــوط واالتجاهـ                  . والخطـ

العناصر البنائية المتضـادة داخـل اللوحـة    تنظيم العالقة بين وذلك في  :ناالتزا
العميـق   ابإحساسـه  حققتها الباحثة واأللفة ،  قراراإلحساس باالستلتحقيق  الفنية

و أو األلـوان   اإلشـكال في توزيع  التوازن: فيه ، مثل اواندماجه أللوحهبتنظيم 
            . والخاماتالفراغات الخطوط و

صياغة العالقات البنائية المتضادة داخل الشـكل يحقـق     أن إلىتوصلت الباحثة  -٣
رة مما يحقق تنوع داخل اللوحة الفنيـة التشـكيلية    ومبتك جديدةمنطلقات تشكيلية 

علـى   يسـاعد وهذا  التنوع في صياغة العالقات البنائية المتضادة داخل الشـكل  
                                 .مما يساعد على عملية إدراك الشكل، جذب االنتباه



 
 

 - ١٦٤  -

ه علـى إبـراز   أن التضاد البنائي داخل الشكل الفني  يخدم فكرة الفنان وإصرار  -٤
وتـأتي كـل الحـاالت    ، وحدة التصميم المليئة بالمحاوالت الحية إلثرائه وتنويعه

بهدف توصيل جرعـة فكريـة   ، والمحاوالت التحاد اللغة البصرية في كل مكتمل
فتضـاد وحـدة   ، الذي حددته الباحثة بالشكل الحلزوني، متحدة داخل سياق واحد

يات  التصميم التـي يبحثهـا الفنـان    ويؤكد جمال، يؤكد وحدة المضمون، الشكل
   .ويقر بوجودها، ويجتهد بها

وأصبح يترك أحاسيس مختلفة ، أن الشكل أصبح له قدرة عاليه على جذب االنتباه -٥
ـ ، للمشاهد من حركة وعمق ورصانة وحيوية ومرونة ثـراء مجـال    ىإضافة إل

وقـوي  فالتضاد إلى جانب انه عنصر تشكيلي فهو عنصر هـام  ، الرؤية وتنوعها
ذلـك  ، من عناصر جذب االنتباه  إضافة الى أنه يساعد على عملية إدراك الشكل

أو لون مع أخر فـي اسـتقبال مجـال الذبذبـة     ، ألن تضاد شكل مع شكل أخر
  .البصرية يعمل على إثراء الشكل وتقوية عناصر التصميم

 اأن ابتكار لوحات فنية معاصرة من خالل التركيز على الشـكل يعكـس مبـدء     -٦
   .وظيف األضدادت

توظيف األضداد في الشكل الفني ساهم في أنتاج لوحات فنية تشكيلية تحمـل   أن -٧
مجـال الرؤيـة     وإثـراء صفة االبتكار والمعاصرة وساهمت في  جذب انتبـاه   

 .للمتلقيوترك أحاسيس مختلفة 
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  الخامسالخامس  الفصلالفصل

  

  ججــــــــالنتائالنتائ  

  التوصیاتالتوصیات  

  ع ع ــــــالمراجالمراج  
  ––مجالت مجالت   ––  المعاجم والقوامیسالمعاجم والقوامیس  ––سائل الماجستیر سائل الماجستیر رر  ––كتب مترجمة كتب مترجمة ((

  ))  مراجع الكترونیةمراجع الكترونیة
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  ::ائجائجــــالنتالنت
الدراسة في هذا البحث عن عدة نتائج أرتبطـت بعضـها بالدراسـة     كشفت

على هذه النتائج تطرح الباحثـة  وبناءا ، والبعض األخر بالدراسة التطبيقية، النظرية
  .بعض التوصيات المقترحة والتي يمكن أن تفيد الدارسين والمهتمين بهذا المجال

توصلت الباحثة من خالل التجربة الذاتية، إلى أن التضاد في الفن لـه إمكانيـة    - ١
كبيرة  في ابتكار لوحات فنية معاصرة مـن خـالل القـيم الشـكلية والبنائيـة      

 . وط وألوان ومالمس وخامات، وكتلالمتضادة، من خط
أسس عامة  و مرنة لتنظيم العالقات البنائيـة المتضـادة    إلىالباحثة   توصلت - ٢

 .داخل الشكل الفني
تناسـب  ، توصلت الباحثة إلى معالجات فنية قائمه على أسس عامـة و مرنـة    - ٣

هـا  نظمت من خالل العناصر البنائية المتضادة ، استخدام العالقات المتغيرة بين 
وهذا ما جعل الشـعور بالشـكل    ، العالقات البنائية المتضادة داخل الشكل الفني

 .قوي
البنائيـة   تالتنويع فـي صـياغة العالقـا    حققتوظيف األضداد في الشكل  إن - ٤

 استخدام العديد مـن الخامـات والمالمـس والتقنيـات    بالمتضادة داخل الشكل 
مباشر على شـكل  التأثير الله ن كاداخل إطار العمل الفني الواحد، بما  المتضادة

  . العمل وبما يؤكد فكرة التضاد الفني
للخامة دور فعال في العمل الفني ألنها تؤكد على التضاد في الشكل ، باإلضافة  - ٥

 .إلى القيمة الجمالية لها
 ، المتضادةالبنائية  العناصربين من خالل الجمع متكامل  إلى عمل فني التوصل - ٦

داخـل بنيـة    هافنية منسجمة ومتماسكة، من خالل تنظيمنظام ليحقق وحده  وفق
 .لتصبح وحدة تكوين فنية ، شكل ال

، ابتكار لوحات فنية معاصرة من خالل التركيـز علـى الشـكل    أنالباحثة  تجد - ٧
 .مبدء توظيف األضداد يعكس

، وأصـبح يتـرك    أصبح له قدرة عاليه على جذب االنتباه التضاد في الشكلأن  - ٨
 مشاهد من حركة وعمق ورصانة وحيوية ومرونـة، إضـافة  أحاسيس مختلفة لل

 .إلى ثراء مجال الرؤية وتنوعها
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أن ابتكار لوحات فنية معاصرة من خالل التركيز على الشـكل يعكـس مبـدءا     - ٩
   .توظيف األضداد

  ::اتاتــــــالتوصیالتوصی
التركيز على دور التضاد في الفن ، مـن خـالل   توصي الباحثة على ضرورة   -١

 . والبنائية  معرفة القيم التشكلية
م العالقات البنائيـة  تنظ التي عامة  السس األب توصي الباحثة بضرورة األهتمام -٢

  .المتضادة داخل الشكل الفني
تناسب استخدام العالقـات  التي فنية المعالجات الالكشف عن مزيد من  ضرورة -٣

 . داخل الشكل الفنيالعناصر البنائية المتضادة المتغيرة بين 
رصة لتجريب الخامات المتضادة األخـرى التـي يمكنهـا أن    إتاحة الفضرورة  -٤

 .قيم تشكيلية وجمالية مختلفة تكشف 
   .الفني ومايعكسه من قيم فنية وتشكيلية  الشكل دراسة التركيز على  -٥
 .تاحة الفرصة للتجريب من خالل الجمع بين العناصر البنائية المختلفةإ -٦
ك مفاهيم أخرى للتضاد الفنـي  لقيام بدراسات للكشف عما إذا كان هنااضرورة  -٧

 .لم يتطرق لها البحث
التـي تعتمـد علـى إدراك     يةالعناصر البنائية والتشـكيل  دراسة على دكيأالت   -٨

  . األجزاء المكونة للوحة الفنية التشكيلية
على المعالجات التقنية المختلفة  تعرفو ال الدراسةالباحثة على ضرورة  توصي -٩

 .صورات الشكلية المتعددة في مجال اللوحة الفنيةلالستفادة منها في تكوين الت
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  : :   ععــــــــالمراجالمراج
دار ، استطيقا المهمش في فن مابعد الحداثـة   ):٢٠١١(آل وادي، علي شناوة    -١

 .عمان-صفاء للنشر والتوزيع 
االبعاد األسـلوبية والتقنيـة فـي رسـوم       ):٢٠١١(  ـــــــــــــ -٢

 .عمان، لنشر والتوزيعدار صفاء ل، التعبيرية التجريدية
دار ، البيئي في فن مابعـد الحداثـة   التعبير  ):٢٠١١( ـــــــــــــ  -٣

  .عمان، صفاء للنشر والتوزيع
 الجـزء األول، ، الجمالية واإلنشائية للتصميم األسس ):١٩٩٢(، إيهاب بسمارك -٤

  .الكاتب المصري
، دار المعـارف  - القاهرة –  والتربية الفنية الفن ):١٩٨٤(، محمود البسيوني -٥

 .٣ط
الهيئة المصرية العامة  - في القرن العشرين الفن  ): ٢٠٠٢( ــــــــــ -٦

 .للكتاب
مكتبـة النهضـة   _ القـاهرة _ علم النفس التربـوي ) :١٩٧٩( صالح ،أحمد زكي -٧

 .١١المصرية ، ط
، النفس وتطبيقاته اإلجتماعيـة والتربويـة   علم ):١٩٩٤(، عبد العلي الجسماني -٨

  .لبنان، لعلومالدار العربية ل
مركز الشـارة لإلبـداع   ، الفن المعاصر مذاهب ):٢٠٠٠( ، محمد حسن حسن -٩

 .دولة االمارت العربية المتحدة -الشارقة-الفكري
–دار المعـارف  ، ١١ط – علم الـنفس  أصول ):١٩٩٩(، أحمد عزت راجح - ١٠

 .القاهرة
 ، ئقواإلدراك الحسي الفا اإلدراك ):م٢٠٠١(رشيد، غالب محمد  - ١١
 . ، دار النهضة مصر في الفنون التشكيلية التكوين ):م ١٩٧٤(الفتاح  ، عبدرياض -١٢
مؤسسـة سـجل   ، في الفنون التشكيلية التكوين ):م١٩٧٣(، عبدالفتاح رياض - ١٣

 ، القاهرة، عربال



 
 

 - ١٦٩  -

  ٣ط -  في الفن التشكيلي وأسسهعناصره  التصميم ):٢٠٠٧(شوقي، إسماعيل   -١٤
  رابعة ال الطبعة – الفن والتصميم ):٢٠٠٧( ـــــــــ  - ١٥
–دار قباء للنشـر   -النفس الحديث معل أصول ):٢٠٠٠(، فرج عبدالقادر طه - ١٦

  .١٩٧ص  القاهرة
المجلـس  ، ،عـالم المعرفـة   الجمالي التفضيل ):م٢٠٠١(عبد الحميد، شاكر   - ١٧

 .الكويت، الوطني للثقافة والفنون واألدب
الهيئـة  ،  اإلدراكالبصرية وعبقريـة   الفنون  ):٢٠٠٨( ـــــــــــ - ١٨

 .مة المصرية للكتابالعا
، دار المعرفة الجامعيـة ، علم النفس أسس :)١٩٩١: (عبدالخالق، أحمد محمد  - ١٩

     . اإلسكندرية
دائرة ، التطبيق، التصميم  الفلسفة ،النظرية فن ):٢٠٠٨(عبداهللا، إياد حسين   - ٢٠

 .الشارقة، الثقافة واإلعالم
دار الفكر ،  شكيليةالجمالية في الفنون الت القيم ):٢٠٠٠( محمد ، محسنعطية - ٢١

 .العربي القاهرة
 .عالم الكتب، القاهرة، ،الجمال اكتشاف ): ٢٠٠٥( ـــــــــــ - ٢٢
ـ ــــــــ  - ٢٣ ، كلية التربية الفنية، في الفن الحديث اتجاهات ): ٢٠٠٦(ـ ـ

 .جامعة حلوان
دار غريب للطباعة والنشر ، التشكيلي الفن )٢٠٠٣(، محمد تاج الدين  عفيفي - ٢٤

 .،القاهرة
، ،الجزء التاسـع  )الرينسانس(عصر النهضة  فنون ):١٩٨٧(، ثروت  عكاشة - ٢٥

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب
دار األنـوار  - قراءات في فن التصوير الحديث  ):٢٠٠٥(، يوسف  غزاوي - ٢٦

 .بيروت، للطباعة والنشر
الهيئة المصرية العامة  – الخامة في فن التصوير دور ):٢٠٠٦(وهبه  فاروق - ٢٧

 .للكتاب



 
 

 - ١٧٠  -

دار مصـر للطباعـة   ، القاهرة، التعلم سيكولوجية  ):١٩٦٧(فهمي، مصطفى  - ٢٨
 .والنشر

دار المثلـث للتصـميم   ، التشكيلي المعاصـر  الفن  ):١٩٨١(، أمهـز  محمود - ٢٩
 .بيروت لبنان، والطباعة والنشر

، ،الهيئة المصرية العامة للكتـاب   الجمال فلسفة ):٢٠٠٢(، أميرة حلمي مطر - ٣٠
 .القاهرة

   التصميم ابجديات ):١٩٩٦( ، عمرالنجدي - ٣١
 .القاهرة، المعرض العاشر كتالوج ): ١٩٨٠(عبد الرحمن  النشار - ٣٢
-في لغة الشكل، الهيئه العامة لقصور الثقافـة  حوار ):٢٠٠٧(، فاروق وهبه - ٣٣

  .القاهرة

    : : مترجمةمترجمة  كتبكتب
، ترجمة صبري محمد عبد الغنـي ، والشكل التصميم :)١٩٩٨(جوهانز ، ايتين - ٣٤

  .مركز الشارقة لإلبداع الفكري، افةالمجلس األعلى للثق
ترجمـة  ، ٢ط،  الفني دراسة جمالية وفلسفية النقد :)١٩٨١(يتر نستول، جيروم - ٣٥

 .القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، فؤاد زكريا
، ترجمة صالح مخيمـر وآخـر  ، نفس الجشتالط علم  :)م١٩٦٠(بول ، جيوم - ٣٦

  .موسسة سجل العرب القاهرة
ترجمة عبد الباقي محمـد  ،  أسس التصميم ):١٩٨٠( جيالمروبرت ، سكوت  - ٣٧

محمد محمود يوسف ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،الفجالة القاهرة ، إبراهيم
  .٢ط

نجيـب الفـونس   : ترجمـة ،  ) الوعي–اإلدراك ( الذاكرة ):٢٠٠٠(دافيدوف ،ليندا  -٣٨
  .القاهرة الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،، مراجعة فؤاد أبو حطب، خزام

دار النهضـة   –إبراهيم إمـام   ترجمة – الفن تعريف ):١٩٦٨(هربرت ، يدر - ٣٩
  ٤٢ص –القاهرة  -العربية 



 
 

 - ١٧١  -

 مطبعة–فتح الباب عبد الحليم  ترجمة– والمجتمع الفن ):١٩٧٨(ــــــ    - ٤٠
   ٢٣ص -القاهره –شباب محمد 

                                                                                                   

  

  ::الماجستیرالماجستیر  رسائلرسائل
الكامنـة بـين الشـكل     العالقة ):١٩٩٣( إبراهيم عبدالغني إبراهيم عفيفي – - ٤١

 –واألرضية في التصوير الحديث كمدخل لبرنامج تجريبي لتـدريس التصـوير  
  ).أتأكد من الفالشة من العنوان(التربية النوعية الدقي  كلية  - دكتوراه رسالة

ماجسـتير   رسـالة –تكوين الصورة في الفن المعاصر   ):١٩٩٤(جبر ابتسام - ٤٢
 جامعة حلوان  الفنيةكلية التربية  –غير منشورة 

استحداث مشـغولة معدنيـة مـن      ):٢٠٠٥(أشجان رفعت عبد القادر الجمل  - ٤٣
جامعـة   –الدقي  -كلية التربية النوعية -خالل التباين التشكيلي للمفردة الواحدة 

 القاهرة 
رسالة ماجستير كلية التربية الفنيـة   ):٢٠٠٤(مد على نوار المصرى مح أمنية - ٤٤

 بعد الحداثة  جمالية الرمز في فنون الحداثة وما-جامعة حلوان 
الصـياغة  (رسـالة ماجسـتير    ):م ٢٠٠٣(، عبداهللا بن حميد بـن أحمـد   الجابري -٤٥

 ).لفنية الوظيفية والجمالية للزخرفة اإلسالمية كمدخل إلثراء التصميم في التربية ا
 يمالكتابات في الفـن المصـري القـد    إشكال ):٢٠٠٧(محمود السيد  ساندي - ٤٦

 كليـة –كمصدر لإلبداع الفني بأسلوب العمل الفني التجميعي فـي التصـوير   
 .التربية الفنية جامعة حلوان

القيم الجمالية للشفافية فـي التصـميمات الورقيـة     ): ٢٠٠١( ،أحمد  سليمان - ٤٧
 -كاليفورنيـا  ] جامعة سـان جوزيـه  [ لفن والتصميمكلية ا -متراكبة األسطح 

مجمع الفنون بالزمالك ضـيف شـرف معـرض     -الواليات المتحدة األمريكية
 "اإلسالم في صقلية"



 
 

 - ١٧٢  -

 ميـت –ماجستير كلية التربية النوعيـة   رسالة ):١٩٩٨(حسني حسين  شحته - ٤٨
الخداع البصري وإمكاناته التشكيلية كمدخل لتدريس أسس التصـميم   فن–غمر 

 .طلبة شعبة التربية الفنيةل
العمل الفني التجميعي كمـدخل إلثـراء التعبيـر فـي      ):١٩٩٦( ثروت عادل - ٤٩

 .حلوان ةكلية التربية الفنية جامع_التصوير 
توظيف الوسائط التشـكيلية كمـدخل    ):٢٠٠٥(إبراهيم علي عريف  عواطف - ٥٠

ـ  ة الفنيـة  إلثراء سطح العمل الفني في مجال التعبير باللون لطالبات قسم التربي
 .كلية التربية الفنية جامعة ام القرى –بجامعة ام القرى 

كمدخل لتدريس  يةاألشكال الهندس متواليات نظم ):٢٠٠٦(محمد أحمد سالمة  - ٥١
 .كلية التربية النوعية الدقي -التصميم 

الجمالي لتناول الخامة في النحت الحديث  المفهوم ):١٩٩٤(إسحق قطب محمد - ٥٢
-يلية والتعبيرية في أعمال طالب كلية التربيـة الفنيـة   وأثره على القيم التشك

 .كلية التربية الفنية جامعة حلوان-رسالة دكتوراه
رسـالة ماجسـتير جامعـة ام     ):٢٠٠٦( مرام  بنت سعيد بن علي محتسب  - ٥٣

القرى توظيف إمكانات األساليب النسيجية بخامـات غيـر تقيليديـة إلثـراء     
 .الجوانب اإلبتكارية

  ::امیسامیسوالقووالقو  المعاجمالمعاجم
 .المجمع العلمي العربي) ه٣٥١(-كتابه األضداد في ):١٩٦٣( الطيب اللغوي  أبو -٥٤
مجمع اللغـة   ٢ط. المعجم الوسيط ،الجزء األول  ):١٩٧٢( علي عطية حسن - ٥٥

 .العربية
   –المجلـد الثالـث   ، العالمة ابـن المنظـور   ):١٩٨٨( لسان العرب المحيط - ٥٦

 .بيروت، لسان العرب دار –الجبل  دار
 في اللغة واألدب والعلوم ،المكتبة الشـرقية،  المنجد ):١٩٥٦(علوف م لويس - ٥٧

 .بيروت
، النشر. معجم مصطلحات هيجل، العنوان ):١٩٩٢( إنوود، ميخائيل. المؤلف - ٥٨

  .ترجمة إمام عبد الفتاح إمام -المجلس األعلى للثقافة: القاهرة
العامـة   الهيئـة ، معجم اللغة العربية ):١٩٨٠(ألفاظ الحضارة الحديثة  معجم - ٥٩

 مصر ، –لشئون المطابع األميرية 



 
 

 - ١٧٣  -

عـالم   -اللغة العربية المعاصـر معجم ) : ٢٠٠٨(أحمد مختار عمر: المؤلف - ٦٠
 .الكتاب ، القاهرة 

  
 

  ::  التالتــــــــــــــــمجمج
، مجلة الفلسفة والعصـر  -الفلسفة الراهنة والعولمة  ):١٩٩٩(قنصوه  صالح - ٦١

  .القاهرة، المجلس األعلى للثقافة

 ::  مراجع أجنبیةمراجع أجنبیة
٦٢ - Chilvers,Ian : The Oxford Dictionary of Art ,Second 

Osborne,Harold :Edition,Oxford University Press Inc.,New 
York,2001.   
  : مراجع الكترونیةمراجع الكترونیة

    Faucheux & Moscovici " موسكو فسكي" و" فوشوكي "  - ٦٣
http://vb.maharty.com/showthread.php?t=2856          
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